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   األداء املأمور به وتطبيقاته الفقهية  ۞

 عطاء اهللا فيضيكتور دال

  ١٧٥  

۞  

 
  واإلسالم الدميقراطي النظام بني التشريع حق

  خبش إهلي حسني خادم كتوردال
  ٢١٨  

ومناذج من يف شبه القارة اهلندية  يتاريخ التصوف اإلصالح ۞

  املصلحني من املتصوفة

 امحد جان كتوردال

  ٢٦٨  
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�
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١8  
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۞ 

  

  

  

  

  



 



� � ��  1  � �دار �� � ا�ا� �� ا�د و��

� � ��   � �دار �� � ا�ا� �� ا�د و��

�������ت (
�
 ) �رو�  ��ى  �

Role of Interfaith dialogue for global Harmony  

in the light of the Prophetic Teachings  

  ڈا� � �ا�ر �رى  

�  ڈا� �
�

  �رى �

ABSTRACT 
 

During these troubled times fallacious notions are being 
deliberately and repeatedly spread throughout the world by many 
biased, ill-informed and even  mischievous persons regarding Islam and 
Holy Prophet Mohammad(SAW).Those  writers have tried  to damage 
the graceful  and towering  personality of Mohammad(SAW) in the 
eyes of the world. Thus, Islam is under the pressure of media, 
politicians, and even   financial world donor institutions. The result of 
all this propaganda is that Muslims are considered a threat to Western 
way of life. Muslims are portrayed as fanatics, fundamentalists and 
terrorists. 

This article presents the Islamic view about interfaith dialogue 
especially in the light of the Quranic verses and Hadith of Prophet 
(SAW). Certain events from the life of the Prophet (SAW) have also 
been quoted when the Prophet Muhammad (SAW) held interfaith 
dialogue with the rulers, envoys and other factions. These incidents 
include different strategies of the prophet (SAW) calling DAWA and 
preaching for interfaith dialogue. At the same time Prophet (SAW) 
presented Islam as a religion of harmony and peace.  
 
Key words: Dialogue, Interfaith, Harmony, Universal, Introduction of 
the Religions.  
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 :�م�ى  �� �

� � ‘‘ �ر’’ر �� � � �� � �ار � � ا�ل � �� �۔ � � �ا  

�ار � � �ا ) ١( ﴾َظنَّ اَْن لَّْن حيَُّْورَ  هَ اِنّ ﴿  ۔�۔ � � � ر�ع �� � �۔ ار�د �رى  � 

� � ا�ل ��   Dialogue ا��ى � اس � � �ت � �ر �ر د�ا�۔ ) ٢("الکالم ةمراجع"

    �۔ 

  :�� � ا�ا� � �م 

   �۔  �ن �  �� � � �� ��ا�� � �� ا� 

"الحوار مع اتباع األديان األخرى صحة هذا الدين وأنه ناسخ لكل األديان السابقة 

ومحاسن اإلسالم العظيمة وبيان ما هم عليه من الباطل  وايضاح صحة نبوة محمد 

 )٣( " يحةالصح ةورد الباطل باالدل اهللاإلى  ةالدعو  المنحرف

� ملسو هيلع هللا ىلص اس د� (ا�م) � � �� اور � �� � ا�م �� اد�ن � �خ �� � اور � 

�ت � در� �� اور ا�م � � ��ں �ن �� اور ا� � �� � وہ �� اور �ف د� � 

  � �� �� �۔ � ان ا�ر � �رے � د� �ا� � �و�روں

  )�٤ ��ت �ن � �۔(�� � �� ��� �ء �   

  :�� � ا�ا� � �

  ١      )Interfaith Conference (I.F.C    

   )٥(۔ � د� � � � � � � �ا� � �� �� � آ�ز � �                              

  ٢      )The National Conference of Community and Justice(J   NCC    

  )٦(۔ ء � �� ���١٩٢٧                                    

  ٣      )Inter Faith Habitat    (I.F.H      )٧(  

               ٤      )Inter Religious Council   (I.R.L  ا� ���ڈان � � ا� ) ٨( 
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 اس � �وہ د� � د� �ں � � ا�ا� �� ا�د � � � � � �م � �۔ 

 �� � ا�ا� � � �ر�: 

�� � ا�ا� � ا� � اور � ا�ح � � ا� �� اور ا�اض � �ا�   

�۔ ��دہ �رت �ل � �� � ا�� � ا�اء ��ں � �ف  � � ا�م � �

� � �� اور � � اس � ا�اف و �� اور � ا�� �� � �ر �ا � � د� � �ا� 

 �� � در�ن را� � � � � �� � � � ان � آ�ز �� �� � � � �

  �، � �ا�ات �� � � �� � �� � � � �ن � �� �� �۔

� ا�س � �م � � � اس و� � �� � �ا� � � ا�� ادارے �� � وہ   

ن � ��� اور �ن �� �  � ذر� � � �� ر�� � �� � �۔ اور � ان � اد� و �ا�

اس � ا�اض �� �� �۔ اور �� � �اد ان � �ں ان �ك �� � �د� �ل � �� 

�۔ � � �� �ں � �� �ك د�وى �� �� �� � � � �� � ��� �دى 

 �۔�ر �اد�ن � �م � � دا� 

 �� � آ�ز � �رے � �ب �� � �ا�� ر�از �۔  

� �م � اس � آ�ز حیيالتقارب االسالمی املس� د�� � اس � ا�اء �� �۔ ’’  

ر� اور �   يحياملس ياحلوار االسالم �ا � اس � �� اور ��� � ا�ر �� �� اس � �م 

ر� اور � ���   براهيميةحوار األديان يا حوار األديان اإل � � د�� �� اس � �م �

 اور ���� � �ف د�ت د� �� اس � �م � �� و� �ا �� �� اس � �م 

 )٩۔(‘‘ر� � � �و، �ذى اور �م و� � اس � دا� � � حواراحلضارات

اس � � � � �ر (ا� �ب � � ا� �ب) وہ ��ں � �� اور �� �   

د� �۔ آج وہ ��، �، �ى، ا�دى اور ا�� � �ظ � �� ر� � � و� � � ان 

ز �۔ ا� � �� �ى � � د� و �� �ت �� � د�ت دے ر� � آ� اس � � را
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�ر ��ہ � � � اس � � � ا�ب � �۔ � � � �ب � ��ں � �� 

 �ت � �� � �ورت �س ��۔  اس � دو �دى ا�ب �۔

i  �� � ا�م: 

 ��ل �رى و �رى � � � � � � ا�م � دا� �� � اور � � ٩/١١  

�۔ ��ِ�� ا�۔ � � �ب � � ��ن � �۔ �� ا�ں � �ار اور �� � ا�� 

ا�د � اور � �� �� � �� � � �ا� � �� � ا�ف � وہ � اور �رًۃ �۔ 

� � �� �از � �۔�� ا�ں � ا�م � �م اد�ن ا� � �ف � �۔ �ا �� �

ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب ِملَ ﴿:�� � ��� � ��ر �� � �۔ اس � ا� �� � ��� 

ُغونـََها ِعَوًجا َوأَنُتْم ُشَهَداء َوَما الّلُه بَِغافِ   ﴾ ٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ َتُصدُّوَن َعن َسِبيِل الّلِه َمْن آَمَن تـَبـْ

)١٠(  � � ���   � ����� � ��� � �� ����� �؟ ������ ٰ��  ��� � � � �  ��� ��� 
�

���

� �� � ���� ���� ٰ��  ���  � ���
�
   ۔�� � ��� � ��� �

ii  :ى� �� 

�ا �م ر� �۔ � و� � � ا�� ��ں � �� �� � � �� � ا�   

��� � ا� �رآ� اور � ذر� �ارد� �۔ اس � � � ا�ں �  ��
�
�
�
� � �� � �� ��

�ا� ا�� � ��ں � �� �� � � � � ادارے �� � �۔ ا� �� � ��� : 

 )١١( ﴾نَك اْليَـُهوُد َوالَ النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى الّلِه ُهَو اْهلَُدى َوَلن تـَْرَضى عَ  ﴿

آپ � �دى اور �رٰى �� را� � �ں � � � � آپ ان � �� � �� � � 

 ر ا�ب � � اس � �وہ � � ۔�� آپ � د� � ا� � �ا� � �ا� �

i  :��� � �� � �� � �� د� � 

ii  ا�� �� � ا� � �� ��۔ 

iii  ں � ا�دى و �� �ظ � �ج ��۔�� 
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iv  ا�� �� � ا� �� و �ن را� ��۔ 

v  ں � ا�� � �� ��۔��  

 ا�ا� � �� د��: �� �

اس � �� � � � د� ا�م � �ف �� � د�ت د� � � اس � �ف   

ا�ر� �۔ �ب و � � � �ر �ص د�� �� � � ا�م � �� � ��ع �دى ا� 

� � ا�� � ا�م � ا� ا�  � �� �۔ �آن �� � � �رے ��ت � ��ہ �

��ں � �� �� �۔ �ل � �ر � �ت �ح � ا�م � ا� �م � �� �� �ں �ن 

  �ا �۔

 �رى �� �:  ا ِإن ُكنَت ِمَن قَاُلوْا يَا نُوُح َقْد َجاَدْلتَـَنا فََأْكثـَْرَت ِجَدالََنا فَْأتَِنا ِمبَا تَِعُدنَ  ﴿ار�د

  )١٢( ﴾الصَّاِدِقَني 

�م � ��ں �) � اے �ح! � � � � � � � اور �ب � � �  اب � � � � � (

 د� ر� � و� �رے �س � آ ا� � �ں � � ۔

 ۔ � ا�م � ا� �م � �� �� � �رے � ار�د ���ت ا�ا  

 َوَحآجَُّه قـَْوُمُه قَاَل َأُحتَاجُّوينِّ ِيف الّلِه َوَقْد َهَداِن َوَال َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن بِِه ِإالَّ أَن َيَشاء َريبِّ  ﴿

�� ����  )١٣( ﴾ َشْيًئا َوِسَع َريبِّ ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما أََفَال تـََتذَكَُّرونَ 
�
�� � � �� � 

�
��� � 

�
���  ������

 � �  ��� ٓ�   ��� � �� � � ��� � ��� � �� � � � � �� � ��� � � ��� ����

 ��� ��� ��  ��
�
����

�
� � � �� �� �� ���� �  ٰ��   ��� � � � ���� 

�
��� �  ������ �  ��� ��

�
�� �

���� �� �، � � � � �� � ��۔ ��
�
 � � ��� � ���� � � ����������  

 )١٤ (�� � ا�م � ��ن � �� �� �� �آن � � �ں � ��ر �۔ �ت

اور � � � �ھ � � � ا� �رك و �� � ��ں � �� �� �د �آن �� �   

  �۔ � � د� ا�م � اس � ا� ا�� �� �۔
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َكةِ ِاْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَملٰ وَ  ﴿ ۔ار�د �رى �� � ِإينِّ َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخِليَفًة قَاُلوْا َأَجتَْعُل ِفيَها َمن  ى�

َماء َوَحنُْن نَُسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإينِّ أَْعَلُم َما َال تـَْعَلُمونَ  ������   ﴾ يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

���� �  ���� ��  ��� �����
�
��� � �� ����� �� � � ��

�
� � � � �  �  ��� � � �

 �� 
�

�� ����� �  ������ � �� � �� 
�

�� ������ �� ��� � ��
�
� � � ��

�
�� ��� �� � �

���، � � �� �� � � ��۔    ����� �۔ ��� ��ٰ � �����

� � �� �د � � � ا� �� � �ف د�ت د��، � � � �ن �� �� � ا�ا�     

  اور �� � رد �� �۔

 )١٦(  ﴾ َوَمْن َأْحَسُن قـَْوًال ممَِّّن َدَعا ِإَىل اللَِّه َوَعِمَل َصاِحلًا َوقَاَل ِإنَِّين ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ  ﴿� ار�د �رى ��  

 � ��
�
� � ��� ������ � � � � ������ �� �� �� �

�
� ������ ��� � �� � ��� � � 

�
�� ����� 

�
���� � ��� �����

  ��� � � ��۔

 �� � ���ت:

۔�� د�وى ا�ر � �� (��) � �ا�ات � �م د� � � � اور � ا�ر �� �� � ١

ہ اور د�وى ��ت � ا�م و�ہ � � �۔ ان ا�ر � اد�ن، �� �� � � � � و ��

 �� ، �دات اور �� � �� د� � �� دور �� � � ا� �� �� � �م دے � �۔

 �� ��۔ ۔د� ا�ر � ��، � �� (��، ا�ن اور � (دو�رہ ز�ہ � ا�) و�ہ) �٢

  اس � � � د� ا�ر � � اد�ن � �ف �� �۔

 اس �رے � � �� � � �ن �� � :  

ان دو�ں �ں � �� ا�ف �� درا� �� � ��ع � ا�اف �� � ’’  

ات � �ل �ا� �� � اور �� �ادف �۔ اس � �ن � � � �� � و � � د� �ا�

�� � د�وى و �� ��ت ز� ��ع �� � � ان � � � �� �� �� �۔ اور 

د� ا�ر و ��ت ز� � �� �۔ �وہ از� ان ��ات � �ا� و اد�ن � �ف اس � 
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�� وا� �ت د� �� �۔ اس ا�ر � � � ان � � �ب �� � � ان � �� 

�دہ ���ت اد�ن � � �� �۔ �� ان �� � د� �� �� ا�ر � �د� �ل 

 )١٧۔(‘‘�� � � وہ اس � �ار � ا�د�ن � �م �ں � د� �

 �:�� � ا�ا� � �ا

�رع � � ا� �ب � �� �� اور د� �ا� � �� �� �ر � ��ں   

 � �� � �۔

 د�ت و�:  ۔١

�رع � د�ت � �ان � �� ان ���ت � �د �� � � ��ں اور �   

  �۔�ں � در�ن � � � �� �، � � �

i   ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب  ﴿�� � �ف د�ت اور �ك � ا�ل۔ ار�د �رى �� �۔

َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ الّلَه َوَال ُنْشرَِك بِِه َشْيًئا َوَال يـَتَّ  نَـَنا َوبـَيـْ ِخَذ بـَْعُضَنا بـَْعضاً تـََعاَلْوْا ِإَىل َكَلَمٍة َسَواء بـَيـْ

���  )١٨( ﴾مِّن ُدوِن الّلِه فَِإن تـََولَّْوْا فـَُقوُلوْا اْشَهُدوْا بِأَنَّا ُمْسِلُموَن أَْربَابًا  ٓ�  ���  ���  �  ���  �

 � � ��� � ٰ��   ��� � � � ���������� � � � � �  �
�
�� ٓ� �� � 

�
���� � ����� ���� ��� ! ���

�� �  �� �� �� � � ���� � ��� � �� � 
�

���� � ������ �� ��� � �� ٓ� � �
�
�� � ٰ��  �

� 
�

�� � � ��� ���� � ���� � � � � � �
�
�� ��� ��� �  ��   ۔� ����

 ر� و ا�ء � ا�م � � � � � �۔ �م  

ii  د � ر�� � ا�ن �� اور د� ا�م � �ل �� � د�ت۔ ار�ملسو هيلع هللا ىلص آ�ت

ُ َلُكْم َعَلى فـَتـْرٍَة مَِّن الرُُّسِل أَن تـَُقوُلواْ  ﴿ر�� � : َما  يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا يـُبَـنيِّ

    )١٩( ﴾فـََقْد َجاءُكم َبِشٌري َونَِذيٌر َوالّلُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  َجاءنَا ِمن َبِشٍري َوَال نَِذيرٍ 

���  �� �۔ � ���� ��� ��� ��� ٓ� � � ��� �� ��� � �� ٓ� � ����� ���� � ���� ����  ��

 �������  ،���� � �� � ���� � ���� � �� ��� � 
�

���� � � ���� ���
�
� � ��� � 

�
�� �� �� �
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���  ������   �� ٓ� ����� �� ��� ٓ�  ������ ����� �� ��� � �  ���� � ،� � ��� �� ٓ� ����� �� � ���� �  ٰ��  

  ����� �۔

iii  ن � � � �ت � � �ك �� � د�ت۔ ار�د �۔ �� اور ا� �� � ا�� � 

 ���  ��� )٢٠( ﴾يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َال تـَْغُلوْا ِيف ِديِنُكْم َوَال تـَُقوُلوْا َعَلى الّلِه ِإالَّ احلَْقِّ  ﴿ ��� ���

� ������ � � ���) �
�
  ۔) ������ ��� � � � � � � �٢ � � � ��� ��

iv   يَا أَيـَُّها الَِّذيَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب  ﴿�آن �� � ا�ن �� � د�ت۔ �ل �رى �� �۔

قًا لَِّما َمَعُكم  ��� � ���  )٢١( ﴾آِمُنوْا ِمبَا نـَزَّْلَنا ُمَصدِّ ����� ��
�
���

�
� � � � �  ��� ��� �� � ��� 

�
�
�� 

�
���� � ��� � ����  ۔�� ����� � � ���� �

 ا�ب ��:

 �آن �� � د�ت � �ان � درج ذ� ا�ب ا�ر � �۔  

 I       �� َنُكمْ  ﴿ :�اہ را� د�ت نَـَنا َوبـَيـْ   ﴾ ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْواْ ِإَىل َكَلَمٍة َسَواء بـَيـْ

ii   � � يَا َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروْا نِْعَمِيتَ الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأينِّ َفضَّْلُتُكْم  ﴿ ذر�:�دد�� و

����� ��� � � � � � ���� � ������ �   )٢٢( ﴾ َعَلى اْلَعاَلِمنيَ  � � � ��� ��  ��� ������� ���

 � � ��� �� � ���� 
�

��� �
�
  ۔�

iii َوَلْو أَنـَُّهْم أَقَاُمواْ التـَّْورَاَة َواِإلِجنيَل َوَما أُنزَِل ِإلَيِهم مِّن رَّ�ِِّْم ألَكُلواْ  ﴿ :�� و �� � ذر�

 � � ���  ��ٰ   )٢٣( ﴾ِمن فـَْوِقِهْم َوِمن َحتِْت أَْرُجِلِهم  ��
�
�� � 

�
��� ������ ��� �� 

�
������ �� � ��� ������

� ���� ��
�
����� � � ������ � ����� ��� �� � �  ��� ���� � ���� � 

�
��� � � ��� ����� ��

�
���

�
� � �� 

 �� ������ ����  ۔�

iv   اور رد � ذر�   ﴾ يَا أَْهَل اْلِكَتاِب ِملَ َتْكُفُروَن بِآيَاِت الّلِه َوأَنُتْم َتْشَهُدونَ  ﴿:ا�ر

)٢٤(  � �� �� �������� � �   � �� � � ��� �۔��� ��� ���
�

���� �� ٓ� � ��� ����� � �   
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  �� � و��:

 � �� � � درج ذ� و�� � ا�ل � �۔ملسو هيلع هللا ىلص آ�ت  

 دو�ے �ا� � ��، �زاروں اور ان � �وں � �� � ��۔  ۔١  

اور ر�وں �  ۔د� �ا� � �ا�ں٣  ۔دار ا�م � آ� � د�ت۔٢  

 �ف � و �� ��۔

 ۔�د و �وات � دوران د�ت د�۔٥    ۔و�د � �ل ��۔٤  

 ۔�آن �� � �وت � � ا� �� ۔٧  ۔� و ر� � �� � و�� ��۔٦  

 � و ��:  ۔٢

 �� � � � دو ا�ر � � � ر� �۔و�رع � � 

     � � د� و ��ن � �� ��۔۔١

 )٢٦( ﴾كَ ٔادع اِلی سبيل رب﴿۔� �ل �� � رو� وا� �ت �� �� � رد ��۔٢

 ��:  ۔٣

َفَمْن َحآجََّك ِفيِه ِمن بـَْعِد َما  ﴿۔�� � � ا� دو�ے � � ��۔ ار�د �  

َواَنـُْفَسُكْم ْواْ نَْدُع أَبـَْناءنَا َوأَبـَْناءُكْم َوِنَساءنَا َوِنَساءُكْم َوأَنُفَسَنا وأَنُفَسُكْم َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم فـَُقْل تـََعالَ 

ِه َعَلي اْلٰكِذِبْنيَ  � )٢٧( ﴾ُمثَّ نـَْبَتِهْل فـََنْجَعْل لَّْعَنَت اللّٰ �ٓ � � ��� ���� � �  ��� ٓ� � � � ���

�  ��� ٓ� � �� � ��� �  ��� ٓ� � � � �� � � ������ � �����
�
���� ��� ��� � � �

�
�� ٓ� � ��� 

 ��� ������ �� ��� ���� � ��� � � ،� �� � � ��� ��� ��� �� � � ������ � ����� ��� ���

  � ��� � � ��۔ 

 ا�ن �ا ء ت:  ۔٤ 

  )٢٨ن �اء ت � د� ��۔ (ا� � � �� �رآ� � �ں � ان � � � اور ا�  

 )٢٩( ﴾فَِإن تـََولَّْواْ فـَُقوُلواْ اْشَهُدواْ بِأَنَّا ُمْسِلُموَن  ﴿۔ار�د �رى �



� � ��  10  � �دار �� � ا�ا� �� ا�د و��

 �� �ا� � در�ن �� � �ورت:۔٢

 ا�م �رى ا�� � ا� �� � ا� � �ار د� � ��ن �ى �۔  

 ) ٣٠( "همن ٔاحسن إلٰی عيال ق عند اهللام عيال فٔاحب اخللهاخللق کل"

�رى �ق ا� � � � اور اس � �د� � � ��ہ �ق وہ � � اس � � � �� � 

 �ے۔

ا�م ا�ن دو�، ا�ام ا��، �� روادارى ا� و �� � د� �۔ � ا� �   

�ى، �� ��ت، �� و � �وہ �ى � دور دورہ �۔ اس � � � �� � � و � 

� �� � � �� ��، ا�ال � �� ��ے � �م اور ا� �ى � �� � � � 

 ا�ا� �� � � �ورت آج �س � �ر� �۔ ا� �� � � � �۔

 �ا� � � �� � ا� � ��� �:�� � � � �   

�ں اور ��ں � �ف �ا � ا�ن � �د � � �� � و � � آ�ز �� �� ’’  

اور آ� � ا�ن � �د � ا�� ر� �� �� �� اس �ح � ر� �� �� � � � �� 

� ر� وا� �د ا� دو�ے � �� � �� ڈال � � � �� �م ا�� � �اب � �ا� 

 )٣١‘‘(اور � ا��ا� � � ا� �ل �� � � �م � � �… ��ت � � ��

� �� �ر� � �دى ا�ل ر� � دا� ا� � ملسو هيلع هللا ىلص � ا�ہ ��ت آ�ت  

�ت �� و�ہ اس � وا� ‘ �ت �‘ � � �س � �ر وا�ت � � � ��  �ز

ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوْا ِإَىل   ﴿�ت �۔ � �آن �� � ��� �ى � � ا�ن ���۔ 

َنُكْم  نَـَنا َوبـَيـْ  � د�ت �۔ � در ا� � �ہ �� ﴾َكَلَمٍة َسَواء بـَيـْ

‘ �ہ �‘ �ہ �‘ ا�ان‘ �ىٰ ’ � � رومملسو هيلع هللا ىلص � �� � � دا� ا�  

 )��٣٢ � اور رؤ�� �ب � �م د�ت ا�م � � ��ت � �ط ار�ل ���۔ (
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و�ر � ��دہ دور �� � � �م � � �۔ �� ا�ن � � � �ا� � �  

در�ن � آ� � � �� � ا� �ورت �۔ ا�ام �� � ا�م اور ��ں � در� �ر 

��د � � �� وہ وا� ذر� � � �� � ر� �رات � ا�ح � � و �ون �� � 

 �ں �� �� � ان � وا� �ج �� � � � د� � � � �ا� � �� � دو �ف �

� � و� � � ڈا� �� ا��وى � �رى د� � دار ا��ۃ �ار د� �۔ ا�ض � ا�ا� 

��� ا� �ہ �� اور د� �ك ا�ار � ‘ ا�م و �‘ روادارى‘ �� و� آ�‘ �� ا�د

� � ذر� �� � � �۔ � د� � ا� � �ارہ �� � � �ورى � � ا�س � �

 � ��ت � ذر� �ا� � در�ن ��ں � � اور �� � � � ��۔

 �ا� اور �دم � ا� �:

س �ا� اور �م � �� � �� ا� � �ا� اور �دم � � ا�ن ��ن �۔ ا  

ا�د � و��ت � �ى اور �ہ �۔ �� اس �دم اور �اوت � � �ا� �� � �� 

�� و � آ� � �ان � � � �� �۔� در� � � ��� �ى � � �� � 

ء � � �ں ١٢٩١ء � ١٠٩٥ �ف �د � � ��، �� اور � �� ا� دو�ے �

 �  �  �  �  �  �   ��ں ��  �   �ى  �ى  �ر��  �ح  اس  ر�۔  ��ر �  �

��ں � � د� � د�۔ � � � � �ب � �م اور رو� �� � ��ں � � و�ں 

د� �۔ا�د، �دہ �� � � �م � �� � �رپ �  � �� � ا�� ز�� � ر� �

� �ى � �س � � � د� �۔ � �م � ا� ��ى � ز� � دو�ى �م � � و ا� 

�� �� � �� �۔�ب � � �ت اور �� و ��� � �د � �و� د� � ا� 

 ( �١٩٥٠ �١٦٥٠ � �ف �� � � )� ��م � � � �Colonialism � دور � ا�ر

�۔ا�رى ��ں � � ا� � �� � ا�� � � �� � � � � � � �دى ��� 

 � � � ز� �۔ رو�� اور�ى � �ر� � � �۔ ان ��ں � اس ا� � �� د�



� � ��  12  � �دار �� � ا�ا� �� ا�د و��

د� ��ں � ان � �� � ا�� � � وہ � �� � � وہ �� اور �� �ظ � ان � 

 � ر� اور �� � � ان � �� � � �ں و �ا �� ��۔

  "Islam at the Cross Roadsن �� �۔� � � " 

�رپ � اس و� � ا� ا�ص �� �� � د� �ز � اس � �� � � � ’’  

�� � اور �� ا�س ر� � اور ا� �� � ا� �� � روح � �� � �� � 

 ،�
�
��ِ

�
�

ا�� �� �� � � � � �� �۔ �رپ � �م اور �� آد� وہ �رى � �

دار � � ا�ا�، �� � �م �� وا� � � د�� � �� وا� وہ ا� � �� �� �۔ وہ  ���

�؟ �دى �� � �� اور � �ہ � اس ز�� � �ض و �� اس � �ا � � � اس � ز�دہ 

�� � � � ا��ں � ا�  � ز�دہ آ�ن اور � را� اور آزاد اور � � ��۔ �ں �

ا� � � � � �ہ � � � اور ا�ق �م � � ��ہ � اس � �د� �ر � �دى ��� 

   )٣٣(۔ ‘‘ �

 اس � وا� �� � ��دہ �ا� اور �دم � � � �� اور �� �ات �ر �� �۔

 �� � �م:

ا��ى � ) ��٣٤ � � � را�، �� اور �� � � �ہ � � �۔ (  

� � ا�ل �� �۔ � � � � ز�ن � ��ذ � � � � ا�ع،  Religion  اس � �

ف �ا� � ا�ح �ر ا�م � �� � � د�  )��٣٥ى، �ہ اور �دات � �م �۔ (

 � � ا� � � �م و � � �� � اور ا� ا�ى �� �ت �۔

   ۔ا�م را� ا�� د� � �م �ن �� �

 )٣٦( "يعةاد للشر ينقواإل عةقال اعتبارا بالطاي ةن کاملليوالد يعة للشر ريواجلزاء واستع عةالطا"
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�ق �� � � �� � د� اور � �ادف �۔ د� � � ا�� اور �ا � � اس � ا

�� � اس � ا�ق ان �ں � �� � � �� � ا�� اور اس � �� ا� �دن � 

 د� اور � � د� �زم �۔

ملسو هيلع هللا ىلص د� ا� �� � �ر �دہ د�ر �ت � � آ�ت’’�� ��� � �د�:   

  ) ٣٧‘‘(�دہ �� � � �ل �� � د�ت د� � � �

  )�٣٨ل ا�م ا� � � د� � ا�ق ا�ن ا�م اور � ا�م �� � �� �۔(

 )  �٣٩آن و �� � ا�م اور د� � ا�ح � �ر ��ت � ا�ل �� �۔ ( 

 ن � �۔�� و�ى � �� � �� �ں �  

�� ان �ل ��ت و �رات � �� � �م � � � � � � � �م ا�اد ’’  

ا�� ر� � � � �� اور وہ �� ��وں � اس �ح �ہ �ب �ں � �ح �ت � 

 را�� �� �� �۔ �� �ع ا�� � � ا� ا�ى �  �ا� و ۔ ‘‘� �ت �� وہ

)٤٠( 

 � �� �� � �� � � ا�ظ � �� �ن � �۔

 )� ��:E.B. Taylorاى � �(  

)٤١("Religion means the belief in spiritual beings" 

 �� رو�� ��دات � ا�د � �م �۔

� ا� � � (  
�
  ) � ��: �James H. Lubeر �� �ت �و� ������

�� اس ا�س � �م � � � �س �� � اور ان د� ذات � و�د ا�ن � � و د�غ � �ا ’’

� ��)‘‘٤٢( 
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 �� ا� �ى اور ��� �ورت:

�ا� �� � �ر� � �� � � � �ر� � �� آ� � وہ � � � ��   

�ن � � � ا� اور �دى �ورت �۔ � و� � � ا�� �ر� � �� ��ہ، �� �ن ا

اور �� �م ا� � �رى � �� � � � �ز ر� �۔ ا�� �ر� در ا� �� � �ر� 

 ر� � ا�� �� �� �۔ ا�ن �ى �ر � �� � اس � وہ � �� و �رات � وا�

� � و �ل �� ر� �۔ �آن �� � � � د�ٰى � � �� ا� �ى اور ��� �ورت 

يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اللَِّه الَّ  ﴿�۔ ار�د ر�� �۔ َهاَفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ   )٤٣(  ﴾ ِيت َفطََر النَّاَس َعَليـْ

  � �ف �� � � � وہ ا� � �ت � � � اس � ا�ن � �ا �۔�� ا� �ا د� 

د� � (د� ا�م ) � ا� � �ت �ار د� � �۔ اور � �� � �ى اور ���   

 �� � � � �ى د� � � � � �م اور � � � �� ا� �ك ا� �۔

 )٤٤( ﴾َوِلُكلِّ قـَْوٍم َهاٍد  ﴿ار�د ر�� 

�م � ا� �� ا� �ى �ورت �۔ �� �رى د� � � ��م اور �� � �   

� ا�ن � ا� � � د� � ’’� �� �ف � �۔ اس � �� � ��رك � � 

� � �� �) ‘‘٤٥( 

� � �ور � � � ا�ب و � � � ��ت � � اس �’’�ل ڈا� � ا�   

 )٤٦۔ (‘‘� � �و�د � ا�ن ا� د� � � � ا� وا� ا��د � �� � �ر �

ا�� �� � � �� � د� � � �� � �ك � � ا�ن � �ف � � ا��   

� � � �دى و�� � ا�ل � � وہ �ازن ��ار � ر� � � �ح و � � ��د � �

  ��� � � �ورى �۔

  �� �ق �� ا�ل ا� � � ��� �� �� � �۔ 

 ا� ا�ر � د� � � � � �  ڈ��� وا� �روں � �ر ��ں �  
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 )٤٧(  ز�� � � �ر� � � � �   � ��ں � ��ر �� � �رج   

 د� � ��دہ �ا� اور ان � در� �ى:

� �� � �ا� � � اور ان � �� �� ا� � ا� � � � �� �ا� �   

روں �ا� � � �ور ��� اس �ت � � � � اس و� ا� د� � ��ں � � �ا

��د � ان � � � �ا� � �و�روں � �اد �وڑوں � � � اور � � �دو� �۔ 

�،  ٢٫١ ا� �� �ا� � �و�روں � �اد ا� ا�ازے � �� �ں �۔�� )٤٨(

� ، �  �٣٧٦، �ھ ازم  �٣٩٤، ��  �٩٠٠، �وازم  ��١٫١/� �� ،  ١٫٣ ا�م

�،  �٤٫٢، � ازم  �٧، �� �١٤، �د�  �١٥، ا�ٹ ازم  �١٩، �� ٢٣ازم 

  )٤٩( ۔��٢٫٦، زر� ازم �٤ ازم 

  � �ا� �� �

 �ا� �� � دو �ے �ں � � � � � �۔

ول: �� �ا� (ا�� �ا�) : � ��ں � �ر �� ��۔ ا� � �� �ت �ح � ا

ا�م � ا� � � �م �م � اور ان � � �� ��۔ �� �� �ا� وہ � � �د�ں، 

اور ا�م ا� �� �ا� �۔ ��ں اور آ�ر�ں و�ہ � �وان �� � � �د�، �� 

)٥٠( 

  دو�: � ا�� �ا�: ا� دو �ں � � � � � �۔

  آر�� �ا�    ا�۔ 

  � آر�� (��) �ا�        ب۔

�  ء١٥٠٠ ء � �٢٠٠٠ وہ �ا� � � � ا�اء آر�� �م �۔ � �   آر�� �ا�: 

 � � � �� �و�ن � � � ان �ا� � دو ا�م � � � � � �۔�� ا�ان 

 � �م � �را �� �۔
�

�� �
�
 اول:  و�ك �� � �� �و� اور �����
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 � و�ك � � � �، �ھ � اور � ازم �� �۔  دو�: 

� �، ان �ا� � ا�اء �  � آر�� �ا�: 
�

 �ں � �� �۔ ان � �� �، ��

ا�ف �� اور � � و�ہ �� �، � �م �ا� آر�� �ا� � �ح � �� � �� �� 

 � ����
�
� �۔ در ا� � �ا� ا� �� ��ان � � ر� � � � � ��اِن ��

�� �۔ (� اور � � �� (رو
�

 )��٥١ �و) ��

 � ا�ا� �� ا�د ، �� و � آ� � �ر:

�� ا�دات � ��ں � � ڈا� �۔ �� اب ا�ام �� ا� دو�ے � ا�   

� � رہ � اس � اب اس ا� � ا� �ورت � � وہ � � � ر�۔ �، �� اور �� 

ف � �ف �� ا�ف � � �ر� اور �� ا� � �� ا� �دا� �� اور ا�ام �� ا�

� �م �ا� � �� �� �ت �ش � � ان � � �� � �� �� � � � وہ اس 

 )� آ� � ا� و آ� � رہ � �۔��Global Village �� و� (

�ا� � �� ا�د و � ا� � � � � � � � � �م �ا� وا� ا� ا�   

 �Artificialا� � �ڑ � ا� � �� �� � � � �� � � �م �ا� � �� �� (

Mixture(  � ا� �۔ � � � دا�روں � �ل � � اس � �ف � �اد� � � �

 ��، � ا� اس   روادارى � ��ہ � �و�ر �� �� � �ل � � �� �ون اور

)�� Global Religionروادارى � � �ا� � �ت � ا�د � � �� � �� ر� (

يِن الَ  ﴿�د � � ا� �� � � در� � �� ا� ا�م  � � �� ) ٥٢( ﴾ ِإْكرَاَه ِيف الدِّ

 � � � ��د �۔) ٥٣( ﴾َلُكْم ِديُنُكْم َوِيلَ ِديِن  ﴿�� � � اس � �س 

� � ا�ء � ا�م � ا�ال � �� �� � � �م �� � � ا�ں � ا�   

دى اور � � �ن ��� اور �� �� �� � �ج �� اور د� و  ا� �م � � �ح ا� � �ف د�ت

آ�ت � اس � ��ت � وا� � اور �� ا� � د� � � � � � �م �� � � 
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ا�ں � � اد�ن و �ا� � �� � آ� اور �ب � �� � � � � �ك �� � 

ن � �� �م � � اور ا�� �ط � ان � ا�ق � � �� �� و ��ت � �ب � � ا

�ح � آ ج � ��� � ا�ر � �� � � ��ں � �ف � �� آ� � �� � � 

فی  كَ ونشرک كَ تبع دينلم فاتبع ديننا ونهيا حممد " � �ح � �ر �� � آپ � ��� �

قالوا فاستلم بعض  هغري  هب كَ ٔان اُشر  فقال معاذ اهللا ةسن كَ هلإونعبد  ةتنا سنهلأ، تعبد همرنا کلأ

 )٥٤("كَ هلإونعبد  كَ تنا نصدقهلأ

ا� � �ر� � �� �� � � �م �� � � �ر � د�ت ا�م � رو� � �   

 � وہ ا� � � ��ب � �� �� وہ �دے �زى � ا� آ� ا�ں � �ہ ا�ل �

� ا�م اور �� � در�ن �� �ا را� ا�ر �� � �� دى � � دو اور � � ۔ � 

��� �� � )٥٥( ﴾وَن َودُّوا َلْو ُتْدِهُن فـَُيْدِهنُ  ﴿رب ا�� � ا� رد � د�۔ ار�د ر�� �۔

�� � ��
�
� � � � � �� ���

�
� �����

�
 ۔� � �

 � ���:ملسو هيلع هللا ىلص ا� � �دے �زى � � � ا� �� � آپ   

ا� � �ے دا� �� � �رج اور �� �� � �� ر� د� � � � ا� � � ’’  

 )٥٦‘‘(د�دار � � �

وا� ر� � ا�م � و�ت د� � �ر � � � � � و�ت اد�ن � دو�ں � �   

ا�� �ق � و�ت اد�ن � � �ف ا�م � د� �ا� � � �� �� �۔ �آن 

�ام �� � � � �ب � � � �� � ا�ا� � �د ر� �۔ اس � �ت ا

 �ا� � � � � � ا�د �ا� �۔ 

 :اس �ت � ��� �� �� �� و� ا�� � � �ب ���  

� � �� آ� � � اور ��   � �� �� ا�ام � � � � � �� � �’’  

 ا�ر � � � ، �� ا�د � وا� �� � �ر�� �� ا�ام �۔  آ� � � � اور ا�� 
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� ا� �ح � ا� � ا� ��ن � دل � ا� �ں � � اس � �� وہ دو�ى �ا� � 

‘‘ �را ا�ام �� � � اس � � اس � � ا�ن � � � دو�ى �ا� � �ى � �� �

)٥٧( 

 � �رت � روادارى � � � دارى � �۔ � � � �    
�

�� ���  � � � �� ر�

ا� � �اس �ا� � ا� �ا �را دار ا�ہ � ) ٥٨آ�ز �� � ا� � د� ا� � �ا �۔ (

� ’’ � �ر �) �٥٩ �م � �� �۔ (‘‘ � ا��’’�رت � � آ� � � ا� �ب 

� روپ � �دار �ا۔ اور � اس � ) ٥٠‘‘ (�و�ن � �آن � اور �آن �ب � � �

� �م � ��� و �� �� �ار �� اور ا�م � � �� � اور ‘‘ �و و � ا�د’’دارى 

 �۔و� � � �ا� � � �ار د� 

�� � �چ �ر� د�رے � � � �� ر� اور � دور � رو� �ل �ات   

  اس � �� �� ر�۔ 

 � ا�ا� �� ا�د و �� � �ورت و ا�:

� �� �� اور ��� � �� � دور �۔ �دى ��ت � ا�� ز��ں � ان   

دو �ر � د� �۔ ا� �� � �د� �� � � �� � � � اور رو�� ا�ار و  � �ات �

ا��ت �د �� � ر� �۔ ا�� ز�� � �ر دو� و �وت اور ا�رات � �ود � � رہ � 

 اور �ہ و� � دوڑ �۔ ان � � �و�د ا�ن � ا�ن اور � � � آ� �۔ �ل و دو�

 � ا� �� � �ازہ � د� �۔

اس �ح � �رت �ل �� ان �� اور ا�ام � ز�دہ � � �� �� �� �۔   

�ى د� � �� و ا�س اور �� ا�� ��ں � �ى �� �۔ و�ں � � � � 

 � اب �ا� �� اد�ن �� ا� �� � � � ا�� � اس �داب � اس � ا�ب �

� � �� � � �� اس � � �۔ �� � وہ وا� �ت � � اس � � �ں � � �ب 
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ار�ء � � � � ا� �ا� � آ� � ا� دو�ے � د� و ��ن �ں � ��ے � � و 

� � � � � � �۔ �م �ا� � ا� �ہ ��ں � ذر� � ارض � ا� � �ارہ �� 

 �� اور �ى �� � � را� رو� ��۔

 ا�م � � ا�ا� � آ� اور �� � �ر:

� � �م ‘ � � وہ � �ص ��ا�م ا� �� �� � � �رى ا�� � �  

 � � �م �ا� � � � آ� � اس � �ب �م ا��ں اور ان � �م �ت � �۔

يًعا  ﴿ار�د ر�� �۔  اے � � د� اے  )٦١( ﴾ُقْل يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإينِّ َرُسوُل الّلِه ِإلَْيُكْم مجَِ

 � � �ف ا� � ر�ل �ں۔ ��! � �

 اس � �      ان � �م �ت � � � � د� � �ب د� � �م ا��ں اور

�� آ� � وہ �رے �� � �ح � �� � وہ � �، �� � �ت اور �اوت � � � 

�ن � ا�� � اس � � � � �  دے � �� ور� اس � �ب �ود � � رہ �� �۔

� � ��ان � � �م � �م � � �م � � � � ‘ اس � د�ت � �ل � � �۔ � � �وہ

� ا� �� ا�ر � � � اور اس �� �ادرى � � � � � � � �� � � � � 

تفلحوا  ال اهللاإ هلإقولوا ال  (( � � �� اور � ر� و � � �ط �ف � � �ز�ن � �

   ۔�� � �ؤ � � � ا�ار �و � �ب و�  ال اهللاإ هلإال اے     ��ں   ۔)٦٢( ))العرب والعجم

 � ا�ا� �� ا�د � � �د�:

 ��) و�ت ا� (  ۔١

��ں اور ا� �ب � �� � �ت �ك �� � اور � ان � �� �آن �� �   

و� ا�د و � �ا � � �۔ وہ و�ت ا� �۔�� � � �ى �د � � � ا�ام �� اور 

أَْهَل اْلِكَتاِب  ُقْل يَا ﴿� �ا� � �و�ر � � �� � �د � � �۔ار�د �رى �� �: 

َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ الّلَه  نَـَنا َوبـَيـْ   ﴾تـََعاَلْواْ ِإَىل َكَلَمٍة َسَواء بـَيـْ



� � ��  20  � �دار �� � ا�ا� �� ا�د و��

�م �� و �ت �ر اس ا� � � � � � آ� �� ا� �ب � �رے � �زل   

� � � آ� �زل ��۔�� �� � � اس ا� � � ا�ال � � ا� �ب � � � 

 �ى( ��   ا�  رازى()٦٣ا�م  ا�� �   ا�م ،٦٤()��   ا��  �ل  ا�م ،٦٥( ��  ،

 ا�م ���)٦٦آ��(  ا� �� � ()٦٧( ، ) ٧٠، � � �()٦٩، � �دودى()٦٨، �� �ء

)   اس آ�) ٧١ڈا� و� ا��  را� � ��  و  �  ا� �ب �د  �و �   �ت  ا�� �

 �رٰى دو�ں � �ب �۔

ا�� � آ� �� ا� �ب � �رے � �زل �� � � � آ� � �� �م �م   

�ا� �� � �� � �� �� �م ا��ں � ا� �� � � �� � اور ا� � �ا � �ے 

 � ا�س د�� �۔ �� ��� � اس �ف ا�رہ ��� �� ��� �:�� 

"وهو ظاهر النظم القرآىن وال وجه لتخصيصه بالبعض ألن هذه دعوة عامة ال ختصيص بأولئك 

 )٧٢( " الذين حاجوا برسول اهللا 

 ا� � �� � �آ� � رو � ا�� آ� � �� ا� �ب � � � اس � � �  

�ص �� � �� د� � � �� � (��) �� د�ت � �ف ان � ��ں � �� 

 � �د� �، �ص �� � � � ر��۔ملسو هيلع هللا ىلص �ں � آ�ت

ود والنصاری ومن هل الکتاب من اليأهذا اخلطاب يعم "ه�� ا� � ��� �   

 )٧٣( "مهجری جمرا

اور � �ب �اہ را� ا�� ا� �ب � �د و�رٰى � � � �م � وہ �م �ا� �� � 

 � ا� �ا� � ا�م ر� �۔

 ��ر �ب � ڈا� و� ا�� اس آ� �� � رو� � � �۔  

ل الکتاب هأمراء العامل من أک و إلی ملو  هکتبو  النبیر رسائل هی جو ه ةياأل هذهو "

 )٧٤( "مهوغري 
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� ر�� و �ط و�ہ � �� اور � �ب � � آپ � ا� �ب ملسو هيلع هللا ىلص � آ� �� آ�ت

�ں � �ف ار�ل � �۔
�

 اور � ا� �ب � � �د��ں اور د� � ��روا�

� �� اس � � �ب ��� � � � � � �ا � �د و �رٰى دو�ں � ��   

دو�ں � �� � د�ٰى ر� � � � � اور � دو�ں � اس �دى � � � � � ا� � �� 

� � ا� �ت ا�ار �� � �ط � � � �� �� � �ن � اور �ك اور اس 
�

ر� �� آ�

ا�ب � � � ا�م � � د�ت � � �م ا�ء �ام � د�ِت �� د�  � �م ا�م � �

 ﴾َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَُّه َال إَِلَه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدوِن  ﴿� آر� �

)٧٥(   

 �� � � � ���� � � � � � ��� ��  ��� �� � ����� ��
�
���

�
� ��� � �� � �

 ��� 
�

���� � ��    ۔����� � � � ���

ا�ض آ� �� � � �ادرى، �ا� �� او ر� ا�ا� �� � ا� �� ��،         

�ف را�� �� ا�� روادارى، د�ت د� � �ا� � �ہ و �� � آزادى � ا�ل � 

  �۔

اس و� ا�ام � ا�ا�ى � �� � � � � ان � "  �و� �ر� ���� �:  

�ا �ك � � آدم، � �م � �ا ا� �، اس � � ا� �۔ اس � �ت �ا �، اس � 

ر� �� � � اس � �� � �ات اور ا�ف �ا � اور � �م اس �� � � �ف �� 

� �� �� �۔ �� � � � � د��ں � � �ہ ��د � ان ��ں � ا�د � � �� 

�ك ر� ��د �۔ �ك ر� �ف ا� � �� اور وہ � � � ا� � �ا � �� اس 

 �� �� اور ا� � آدم � �ك �ا� � ا� � ا�رے �� ��ن � � ا� �

آپ � �د �۔ اس ا�س � � � ا� �� �� � � �رت �� � � � اور د� � 
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�ں � �� � � �۔ اس � �ا � ��� � اس � � � �� � � � �� � وہ 

 )٦٧۔ (" ا� اور �ہ � ا�� �� � اور � � � � � � � �ر� �

 و�ت ا�� �ا�  ۔٢

   �   �ام  ا�ء �  �  ��  �   �ل �   �ا� �   ا�ن  �ع �  �   ا�ت  رب ا�

ان ا�� � ا�ى اور �ث ��� ان ��� �ں � � �زك �ڑ � ا�� � �� د� اور �رو

 ا�م  �۔�  ��ن  �ف �   ر�ں  �آ� ملسو هيلع هللا ىلص �  ا� �  �  ��  �   �ام  ا�ء  د� اور

�ت � رو� � ��ہ � � � �ت وا� �� � � ا�ں � � و � اور �ل � � را� 

� اور ا� �م � �� ا�د و �� � �� � ا�  ا�� � �� �م � �� � ���ہ �و�

 � �م � اور �� د�ر ز�� د�۔

   �  �   آپ  اور �  �   ���ہ ��  �   �ام  ا��  ا�م �   ا�ا� �ت

ا�� �ا�  �� اور � �� � ا�ر � ا� او�ف � �� �۔ � �� � ��د

 ،��  �  �  �  �   آپ �   �ب �  �   آپ  اور �دات  �ر �  �   ا�م ��ص

ر�� اور آ�ت � ا�ن �دى ا� � �� � ان �� � ا� �آن � رو� � د� �� � 

� ملسو هيلع هللا ىلص ا�م � �ر � �� �ت �ح � ا�م، �ت �� � ا�م �ت � �

  �� � � � اور �� � � �� وا� � �� �۔

 ر�� �۔  َنا بِِه  ﴿ار�د َنا إِلَْيَك َوَما َوصَّيـْ يِن َما َوصَّى ِبِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيـْ َشرََع َلُكم مَِّن الدِّ

يَن َوَال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه أَْن أَقِ  ِإبـْرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى �رے � و� د� �ر   )٧٧( ﴾يُموا الدِّ

پ � �ف � و� � اور اس � � � � ا�ا� � آ��� � � � � �ح � د� � اور � � � 

 ور اس � �� � ڈا�۔ا�م، �� � ا�م اور � � ا�م � د� � � د� � �� ر� ا

�� ا�ء �ام ا�� �ر � �ت ا�� � � ا� ا� �م � � �� � �   

�ث �� ر� � � � �ف �� � � �ں � �� و ��� �م � آ� دار �۔ � �� 
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�ل � � آ� � �ت ا�� � � ��  � ذات �ا� � ا� �ملسو هيلع هللا ىلص �و� �ر ا�م

 آپ �   و �   � ملسو هيلع هللا ىلص �م �   �ل �  �   اس �   �ا ��  �   �ف �   ذر� �

� � را� ا�ر ��� وہ ا� � �ى � ا�ر � �ا� �� � � �ن �ا� اور ملسو هيلع هللا ىلص آپ

  را� � �۔

 و�ت ا��  ۔٣

ت ا�م � �� ا� � �� و�ت ا��، و�ت �ت اور و�ت �ت � �  

 �ر د� � ��ت � ذرے � � � �ت ا�ن � ز�� � �م �� � � ا� � 

ْفٍس َوُهَو الَِّذَي أَنَشَأُكم مِّن نـَّ  ﴿��ت � �م ا�ء آ� � ��ط اور � �۔ار�د ر�� �: 

 اور و� ذات � � � � � و�ہ � �ا � ۔)٧٨( ﴾ َواِحَدةٍ 

  :���   �م � يٌع َبِصري ﴿ا� دو�ے  ﴾مَّا َخْلُقُكْم َوَال بـَْعُثُكْم ِإالَّ َكنَـْفٍس َواِحَدٍة ِإنَّ اللََّه مسَِ

)٧٩( �� ��� � � � ���  ��
�
�� ���

�
� � � �� ������ ���� �  ��� �  ��� ����� �

�
�
�
�� �ٰ�  ��� �  ،� �

   ����� �۔

اور ا� ا� � �ور ز�� � �� ا�ن �ہ ارض   �م ا��ں � ا� ا� � ان � ا�ا  

� � �ا�ں � � � اور � �ں اور �ں � � � ان � ر� و روپ، ز�ن اور 

 �� �۔ � �ع اور ا�ف �� � � �ل و �ل اور اس � �ِن ر�� �ز �د و �ش �

� � �۔ � �د � ا�ن � � ر� و � اور �� و �� ا� �� � �� � اور � ا�ن 

م � ا� �� � � ا� �� � � � دو�ے ا�ن � �ا� �۔�ت آدم � ا�

�ت � ��از ��� اور ان � ذر� �ِ ا�� � وا� � د� � � ا� �� � �ف � � �ع 

  ا�ن � ر� و ا�ء � �� � �ا� � ر� �۔
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يعاً فَِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكم مِّ  ﴿:ار�د ر�� �   َها مجَِ ينِّ ُهًدى َفَمن تَِبَع ُهَداَي َفالَ قـُْلَنا اْهِبطُوْا ِمنـْ

����   )٨٠( ﴾َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْزَنُوَن  � ���� �  ��� � ،�
�
�� � � ��  ��� � � � �

�������� �� ������ � �� �� �� � �۔
�
� � ��� � � 

�
�� ���� �� 

ر �ا� �ا� � �رات � آر� � ان � �ت آدم � ا�م � � �� ا�، آ�ت او

 � � � � ا� �م � ا� �رات � � �م �د د�� �۔

 �ف ا�� � � و ��  ۔٤

ا�م �ف ا�� � � اور �� � درس د� �۔ اس � �د� اس ��ت ر� و� �   

� � �  )٨١( ﴾َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين آَدَم  ﴿�۔ ار�د ر�� �۔  � اور ا� �� �ق ا�ن

��� 
�

�� ��
�
��� � ���� نَساَن ِيف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ  ﴿ اور ا� اور � ���:۔ ������� �ٓ    )٨٢( ﴾َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

 � ��� � 
�

���� �� � 
�

����
�
  ۔� � � ���

 � � �� �ف �د� � دور �۔�ل ا�ا� � �وى� � �� �ف ا�  

 ��۔ ’’ �  �  �   �ا�ت �  �   ر�  �م �   �ر  اس  ر��  اور ��   �رى �   د� آج

�� ر� � اور اس � � �م ا�� ڈا� � �ر� �۔ اور اس � � آ�ن � 
�

�ا�ت � ا��

�   ﴾ةاالناس واحلجار هوقود﴿  � � اور ��ں اور �ں � �ف � ر� �۔ آج�� � ر

 )٨٣۔(‘‘� � آر� �

و� � � �� د� � ��ا � �� اور �ا� �ر � �� �۔ ��وں � � ��   

 ��روں � �� � ��ں �� ر� ��� �� �، ��روں �  � � � آدم زاد ��ن �۔ 

�ق �� � �� � � �� � اور ��ى � � � �� �� �۔ � �ف ا�� � 

د�ں �� �� � � � � آہ � � �۔ �اق � ا� �� �، �ا� ��� ��ہ 

  �ل �۔ �اس � � اور ا��ن و �اق � �ہ و �

  



� � ��  25  � �دار �� � ا�ا� �� ا�د و��

 د� �ا� � و�د � � ��  ۔٥

��م د� � � �� اور �� � �� � �ا� �� � � اس � �� اور ��   

� �وہ د� �ا� و ��ت � �� � �� �ف ا� � �� �� ر� اور د� � د� �ا� � 

 ۔ اس �ا� اور �� � �م �دا� اور �د � � � � � �۔وہ �� آ��

 ڈا� � �ا� ر�از �۔  

آ�ز ا�م � و� �� � اس � � � � � � � �� ا� �ا �� �م �ا� � �� ’’

� �� � � � ا� �� � ا�ر � ا�  اور �ت � � � ��ا� � � � � �

� آ� � � ا�زت � د� �۔ �� �� اور �ا� � �ود � د� � �د �� اور � 

 )٨٤‘‘(د�� �د�ں � � � اور �و�ن � � 

 �دار اور �م روادارى � � � �� � � �� د� � �� � � � �� آ�  

ان � ��ر دا�روں � ��وں � د� � � � � � ان � �� روادارى اور ��ازم 

� � � �� �وں � � � از �م � �� �۔� �ف ا� د�ٰى � � � �ب � 

  � ا�اف �� �۔) اس ���Montgomeryر �ق �ى (

� � � � � اس �ے � � وارث � � � �� �ون و� � �  ’’  

�و�ے � �� � اب اس � و� �� � ا�اف � �� �� �� آ�� �ى �� 

�ى اور رو�� � ا� � اس � � �� �رپ � ا�م � ا� � د� � �وع � � 

  )٨٥( ۔‘‘ � �ہ �

 � ا�م د� �ا� � و�د � � �� � ار�د �رى :

����راد� �رے � اور �ے � �ا د� ۔﴾َلُكْم ِديُنُكْم َوِيلَ ِديِن  ﴿ 
�
�
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� � ا�زت د� � � وہ ا� �� � � �ق �ف، وا� اور � �ك ا�ظ � �ر اور ��ں 

� و� د� � � 
�
�
�� ر�۔ ا� روا�ت، ��ت اور ��ت � �� ر�۔ � � ا�س � د���

 ا�ظ روا دارى، و�، �� � آ� � ا� �ر� � � � د� � � �م � � �۔

 �� � ا�ر � آزادى  ۔٦

 ا�م � ا�ن � �ر و � �� � � � � اور دو�ں را�ں � ��� �دى �۔  

� � � � ا��ں � )٨٦( ﴾ إِنَّا َهَديـَْناُه السَّبِيَل ِإمَّا َشاِكرًا َوِإمَّا َكُفورًا ﴿ار�د ر�� �۔ 

 را� د�د� � اب وہ � �ار � � � �ا۔

و� و ا�اہ ا� �ہ اور � � �� �� � �� � وہ �� و ا�ر � ذر� ا�م �ور   

 ﴾َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّيِن  ﴿ �� آ� � �� �� � � � �ت � � �ف �۔ ار�د �۔

ا�اہ اس � �اج �  د� � �� � �� ز�د� � ۔ا�م ا� د�� اور � د� � � و

� آ� � ا� ا� �� �� � � �د � ا� �� ��ن �� ر� � اس � ا� � � � ا� 

ا�ء � ذر� � اور �� � وا� � � وہ ز�د� � � � � � ا� �� � �ں � 

يًعا أَفَأَنَت ُتْكرُِه  ﴿�۔ � ر�۔ ��ن �رى �� َوَلْو َشاء َربَُّك آلَمَن َمن ِيف اَألْرِض ُكلُُّهْم مجَِ

ا� �ا رب �� � ز� � � �گ � � � � ا�ن  )٨٧( ﴾النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوْا ُمْؤِمِنَني 

 � آ� � � آپ ��ں � �ر �� � � وہ �� ���۔

�آن �� � � � ا�ل � � � � �� �� �� ’’ڈا� � �ا� ��� �۔  

دا� �د �رى دے دى �� � � ا� � �ف �� � آزادى �� � � وہ ا� �دات ا� 

 ��ت � � � �وا� �� �� �� � � ا� � ��ن ا� � �ں � ذر� ا�

اس �ا� � �� دا� �د �رى � �آن �� � � آ�ت � ذ� � � � � ا� آ� � 

� ا� وا�ں � �� �   )٨٨( ﴾َوْلَيْحُكْم أَْهُل اِإلِجنيِل ِمبَا أَنَزَل الّلُه ِفيِه  ﴿۔‘‘� وا� �

 )��٨٩ � ا� � ا� � �زل � �۔( اس � �� ا�م د�
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 ا�ام � ا�ا�  ۔٧

ا�م � �ں � �� � �ح ز�د� �� � ا�زت � د� � �� �دوں �   

يَن َوَال َتُسبُّوْا الَّذِ  ﴿� �ا � � � � �� �۔ ا�� �ر� اس �ت � �� � � �آ� � 

 � � � � �� ���   )٩٠( ﴾يَْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلِه فـََيُسبُّوْا الّلَه َعْدًوا بَِغْريِ ِعْلٍم 
�

���  ���� 
�

�� ��  ������

 �� �� � 
�

���
�
� � ٰ��  ��� � ��� � � ��� �� ��� � �� � �� 

�
���� � �

�
�� � ٰ��

 �د ر� � دو�ے �ا� � � �� � اور � � � د�ت � اس � �و�روں � � ۔�

ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة  ﴿ا�م �ور �ار دى � ان � �� � �ك � � � ر� ا�م 

َهاًجا  ������ ����� ��� � ��� )٩١(﴾ َوِمنـْ ����� �� ��� � � � � �� ���  ���  � � � ر� ۔� � � �

  �� � �� � ا�ام �� �۔

  �م �ا� � �دت ��ں � ا�ام ��  ۔٨

ا�م � �م �ت � دا� � اس � � �ف د� اد�ن و �ا� � � آزادى د� �   

 �دت � �� �م اور ��� ��ل � ان � �� � ا�ام � �� � اور د� �ا� �

  ��ں � ا�ام اس �ح �� � � �ح ا� �دت �ہ (�) � �� �۔

َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد  ﴿ار�د ر�� �:   َوَلْوَال َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهم بِبَـْعٍض هلَُّدِّ

  )  ٩٢( ﴾يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّه َكِثريًا 

�دت �� اور ‘ ��‘ � ���  ا� ا� �� � ��ں � � � � � � ذر� � رو�

 ��۔
�

 �� � � ا� � �م �ت � � �� � � �م � د��

� آ� �� � اور �� � �ن � � اور �ر و �م � � � ان � �س �ت   

د�� � وہ �ر و �� � � �ف �اب دے � � � ان � دراز د�ں اور �و�ں � �را اور 

�
�

د�ت و ‘ �� � � �۔ � اس � � � � وا� �� � � ا� �ب � �� �ہ ���
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س � �ل � ��ار ر� ان � �س � ان � �دت ��ں � �‘ � � � �� �

 �ورى � �آن �� � � � � ا�ا� � آ� � �ف ا� ا� �� �م �۔

�دت ��ں � ا�ام ا�م � �د� �ا � � روا اور ’’�ل ا�� �ى ��� �:   

دت ��ں � � ا� �ح �� وہ ا�ام � � �ف �� � � وہ دو�ى �‘ ��� � �

 )��٩٣ � � �ح � �� � �� �۔ (

 �م �ا� � ��ات � ا�ام  ۔٩

َوأَْوُفوْا بِاْلَعْهِد ِإنَّ  ﴿�آن و �� � ��ات � �ر �ر �� آ� �۔ ار�د �رى �۔  

  ۔� � �� � دن اس � �رے � �� �� �� � �را �و � )٩٤(﴾ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤوالً 

 �ر     �۔  دى  ا�  �ى �   �ں  دو�ں  ا��  اور  ا�� �   ��ات �  ا�م

� د�ت � � �وغ اور ا�م � � � ا�ت � � ا�ر ��� اور ا�ام ملسو هيلع هللا ىلص ا�م

��ہ �ان �� ذ� �۔ ‘ � �‘ � ��‘ �ق �� �� � �� � ��ات � ان �

��ات � ��ى � � ا�ا� �رات اور ��ت � �ى اور � �ر � �� � آ� � 

 اور �� �رے � � � �وغ � �۔

 �ك ا�� ا�ار:  ۔١٠

� � � �م � � � �م �ا� ا�� ز�� ا� � �� �ا� � �و� �� �  

�ردى‘ �ق‘ � و �ن‘ ا��‘ � �م �دى ا�ار � � � ا�ف � ‘ �ا��‘ � ��‘ ��

ا�س ذ� دارى و�ہ � � �د� ��ں � � ‘ �ض ��‘ �� و ��‘ � �‘ و �

‘ در�‘ �� �‘ � �ى‘ � �ى‘ �‘ �‘ � د�‘ �ٹ‘ � �ى ‘ د��‘ � ا�� 

‘ � ذ� دارى � � �ى �ہ � د� �۔ ا� �ح �� ز�� � � � و � ‘ ��ض ��

اور �  � �ا� � � �ن دہ‘ �م �ون‘ � �زم �ار د� �۔ � �‘ � �ا�‘ �ون

ر�ت �رى � � �د� �ہ �۔�� �م �ا� ‘ � �زى‘ ز�‘ ڈا�‘ �� �۔ �رى
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 � �� � �ں   � ا�ار  ا�ق � ا�ب �� � � د� �۔  رزا� �� ا�ق � � اور

� �� ا�ف � �  �ت � �ر � �ا�‘ �اث � � �� � ان � ا�رہ دارى �

 � اور �ے ��ں�� دا� �� � 
�

اس �ب � � � ا�ف � � � ��ں � ا�م د��

 �ت � � � � �۔

 �و� و �ر�ت:

 �� ا�د � � �ا� �� � �� درج ذ� �و� اور �ر�ت � � �� �۔:١

  �ا� � ا�م � �� ��ت � رو�س �ا� ��۔��: ٢

 د� ا�م � � � �� �� � � ر�� � �را � �۔:٣

 � و �دا� � ا�ام �� � �� ا�� � ��۔‘ ا�م � �ر روا دارى:٤

ر ان � �ف �� �و�ہ �� � � �ف �ا� � � ان � ��ں � ا�ام � �� او:٥

 �� � ��۔

ا� �ر� �� � � ��م � � � �ا ا� �ر� �� � ا�ا� � �ہ �� �� :٦

 ��۔

�ان � �� اور ا� ‘ � �‘ � �ر � � �� � � ا�ا� ا�د/�� � � �ع:٧

 � آل و او�د � �ل � �۔

 � و �ت) � ��� � �� � ��۔‘ �� ��ت (�� ��:٨

 �� � اور �ق ا�� � � اور �وغ � � �� ��۔:٩

 �� و ��ت � �ب � ا�ال �ى � ا�ر � ��۔:١٠

 ل � �� � ��۔�� و ا�دى ا�:١١

 �� اور � ا��ا� � � �ل و ا�ف �� � ��۔:١٢
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ا� � � � ا� ��ے � �� � �� �� � ا�م � ا�� � ا� ا�م � ر�ا� :١٣

 � �� �۔

 �م �ا� � �� �� � � ا�ہ � � �وى � ��۔:١٤

�� اور ا�ن دو� � �وان ���  ،ا�ا� اور �� �� � ذر� روا دارى ��:١٥

 ��۔

 ��� اور ور�� و�ہ � � ��۔‘ �� � � �� � ا�ا� � � �رز:١٦

 � � ��۔ � ا�ا� �� ا�د � �وغ � � �� �ى � �:١٧

�� و� آ� � �ف �ا ��  ،ا� � ان �و� � � �� � � � ا�ا� �� ا�د:١٨

� ��ب �ں � � ا� � اور �� ا�م � و�ر و � �ظ � � اور � ا�� ا�م � ذر� 

  ن �ء ا�إ� � �۔ 
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  ا� و�ا� �ت�

 �١٤ق:�رۃ ا�  ۔١

 ا�،ا� �رس  ۔٢ � ��، �وت٢/١١٧، ص: ���  ، دار ا� ا�����

� ‘ �ا�� � �� ا�  ٣
�
�
�
���  ٢ص: ،وا�ا� ا�ار� ا�د�ن ���

� و أ�ا� ،ا� ز� � �‘ � � � د�  ٤
�
�
�
���  ١: ص ،ا�ار� ا�ٔد�ن ���

٥ The Interfaith Conference of  Metropolitan Washington, 2002, Interfaith        

Conference         

٦ http://web.worldbank.org 

 ا�  ٧

 ء٢٠٠٥، �ن ٣ا�ر �، ادارہ �ت ا��، ا�م آ�د، ص:  ٨

� وا�ا�  ٩
�
�
�
���  ٢ص:‘ا�ار� ا�د�ن ���

 ٩٩آل �ان:  ١٠

 ١٢٠ۃ: �رۃ ا�  ١١

 ٣٢د:���رۃ   ١٢

 �٨٠رۃ ا��م:   ١٣

 � �رۃ ا��اف، �رۃ ا�د، �رۃ ا� و�ہ  ١٤

 �٣٠رۃ ا�ۃ:  ١٥

 �٣٣رۃ � �ہ:  ١٦

� ا�٧ا�ار � ا�د�ن، ص:  ١٧
�
����

�
� ، 

 �٦٤رۃ آل �ان:  ١٨

 �١٩رۃ ا��ۃ:  ١٩

 ١٧١: ء�رۃ ا�  ٢٠
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 ٤٧:ء�رۃ ا�  ٢١

 ٤٧ا�ۃ:�رۃ   ٢٢

 �٦٦رۃ ا��ہ:  ٢٣

 �٧٠رۃ آل �ان:  ٢٤

 ٧ا�ار � ا�د�ن، ص:  ٢٥

 �١٢٥رہ ا�:  ٢٦

 �٦١رۃ آل �ان:  ٢٧

 ٩ا�ار � ا�د�ن، ص:  ٢٨

  �٦٤رہ آل �ان:  ٢٩

 ، دار ا� � �وت �ن ٤٤/ �٢ ��ى، �ۃ ا��، ص:  ٣٠

�ن ،��ر٤٤روادارى، ص: �ر � ��، ��  ٣١
�

 ، �ا� � � �رڈن ��

 ١٦ڈا� � � ا� ، ا��� ا��، ص:  ٣٢

 ء١٩٩٢، ��ت ا�م �ا�، ٢٢٧ا� ا� � �وى، ا�� د� � ��ں � �وج و زوال � ا�، ص:  ٣٣

 ہ، دارا�رف، �� ٧٢/ ١ا� �ر، �ن ا�ب، ص:  ٣٤

٣٥  New Collegiate Dictionary  ‘:ء��١٩٩١ �ن ‘ ٤٦٥ص 

 را� ا��، �دات ا�آن (ا��) دار �در �وت  ٣٦

 ، دار ا�� �وت٨٣ا���، ا��ت، ص:  ٣٧

 ، ��ہ �٩٠ا� �، ا� ا�� � �ح � � �رى، ص:  ٣٨

 )٢د� ا� (�رۃ ا�:) ٣٠ا�� ا� (�رۃ ا�وم: ) ٣ (�رۃ ا��ہ: د�) ٣٣د� ا� (�رۃ ا�ہ:  ٣٩

 ، ��ہ ��٤١ و�ى، � ا��� ا���، ص:  ٤٠

 ء١٩٢٨، � � و �� �� �ا�، �٣٩ر� ، ا�� �� �ت، ص:  ٤١

٤٢ James H. Lube, God or Man (Religion) London 1934 
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 �٣٠رۃ ا�وم:  ٤٣

 �٧رۃ ا��:   ٤٤

٤٥ Plutarch , Nity  Anderty, P112, London 

 ء٢٠٠٣، �� �� �، �� � ڈ�، د�،١٤ڈا� � � ا�، � ر�ل ا�، ص:  ٤٦

 ، ادارہ ا�د� اد�ت، ��ر�٣٤٤ ا�ل، �ت ا�ل، ص:  ٤٧

٤٨   Encyclopedia of Religion and ethics "Religion" 1967,Encyclopedia    

Britannica, 9th Edition 1984,Encyclopedia, Americana, New York, Edition 1947 

 ء ��ر١٩٩٨، � � ��، �٥٩م ر�ل، �ا� �� � �� ��، ص:  

٤٩  http://wwwadherents.com/Relition_by_Adherents.html 

 ء٢٠٠٤، �� � ا� � ،  �٣٣، �ا� ��، ص:ا� �ا  ٥٠

 ا�  ٥١

   �٢٥٦رۃ ا�ۃ:   ٥٢

  �٦رۃ ا��ون:  ٥٣

 ا� �، � ا�ان ا�، � �رۃ ا��ون، دار �در ،�وت  ٥٤

  �٩رۃ ا�:  ٥٥

 ، �  ا�� ا�، � ٤٤/ ١ا� �م،ا�ۃ، ص:  ٥٦

   ٢٠٠١، � �١٩ ا�� �ن، ��� �� ��ر، ص:��� و  ٥٧

 ، ا�� � �، ��ر ٢٧٣/ �١ � ��، رودار �، ص:  ٥٨

 ، � ��ت ا�م، �ا� ٣٥ ڈا� � �، �و�� �� � ��ں � ا�، ص:  ٥٩

 �٢٠١ر ا�� ا��، د� � �آ� �ر، ص:  ٦٠

 ١٥٨رۃ ا��اف:�  ٦١

 ١/٣٢ا� �م، ا�ہ، ص:  ٦٢

 ھ١٤٢١، دار ا�ء ا�اث ا��،  ٥٣٢/ ٣ا� �� ا�ى، � ا�ى، ص:  ٦٣
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 ، � ا�م ا���، �ان ٩٠/ �٧ ا�� رازى، ا� ا�، ص:  ٦٤

 ، دار ا� �وت ٢٣٥/ �٢ل ا�� ��، ا�ر ا�ر، ص:  ٦٥

�� �وت،  ١٨٦/ �٢ب ا�� آ��، روح ا��، ص:  ٦٦  ١٤٥١، دار ا� ا�����

 ھ١٣٤٩، � ا�� ا�،  ٣١٧/ �١ � � ا���، � ا��، ص:  ٦٧

 ، � �، �� ٢٣/ ��٢ �ء ا� ا� ا�ى، ص:  ٦٨

 ء١٩٨٣، � � ا�� ��ر، ٢/٢٦٢،ص:� ا� ا�� �دودى، � ا�آن   ٦٩

  ، ادارہ ا�رف �ا� ٨٧/ �٢ �، �رف ا�ان، ص:  ٧٠

 ، دار ا�� �وت ٢٧٦/ ٢ڈا� و� ا��، ا� ا�، ص:  ٧١

 ھ١٣٤٩، � ا�� ا�، �١/٣١٧ � � ا���، � ا��، ص:  ٧٢

 �٢/٣٧١ ا�ان ا�، ص: ا� �،  ٧٣

 ٢/٢٨٦ ڈا� و� ا��، ا� ا�، ص:  ٧٤

 ٢٥، ء�رۃ ا��  ٧٥

 ء١٩٢٨، � � و �� �� �ا�، �٥٠٨ر� ا�، ا�� �� �ت، ص:  ٧٦

 �١٣رۃ ا�رٰى :  ٧٧

 �٩٨رۃ ا��م:   ٧٨

 �٢٨رۃ�ن:  ٧٩

 �٣٨رۃ ا�ۃ:    ٨٠

 �٧٠رۃ � ا�ا�:  ٨١

 �٤رۃ ا�:  ٨٢

 ، � ��ت ا�م، �ا�٢٧ا� ا� � �وى ، � ا��، ص:  ٨٣

 ، دار ا��� �ا��٢٢٨ �� ز��، ص:ملسو هيلع هللا ىلص � � ا�، ر�ل ا�م  ٨٤

 ء١٩٦٨، �ن�١٦ى، ا�م � �، ص:  ٨٥
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 �٣رۃ ا��:  ٨٦

 �٩٩رۃ ��:  ٨٧

 ٤٧رۃ ا��ہ : �  ٨٨

 �١٦٢ �� ز�� ، ص:ملسو هيلع هللا ىلص ڈا� � � ا�، ر�ل ا�م  ٨٩

 �١٠٨م:�رۃ ا�  ٩٠

 �٤٨رۃ ا��ہ:  ٩١

 �٤٠رۃ ا�:   ٩٢

 �٢٥١ �ل ا�� �ى،  � �ں � �ت اور ان � �ق، ص:  ٩٣

 ٣٤ ا��اء: �رۃ  ٩٤

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
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ABSTRACT 
 

Preaching stands as an obligatory duty and Sunnah of all the 
Prophets from Adam to Muhammad (SAW). The Prophets (SAW) 
remained committed with this obligation. After the departure of Prophet 
(SAW) from this material world, this duty has been assigned to the 
followers of Prophet Muhammad (SAW) but preaching requires certain 
qualities/traits. The article presents the qualities of a preacher in the 
light of Prophet’s biography who stands as a model of Excellence. The 
qualities of the preacher include the gentleness, cooperation with the 
followers, benevolence, tolerance, patience, respect for others and 
intellectual compatibility of the followers. 
 
Keywords: Preacher, Prophet’s biography, Intellectual, Awareness of 
environment, traits, Ethics of preaching. 
 

  
�

���� �  ���     

� ا�م � �م �، �ت آدم � ا�م � � � �ت � �   
�� ���

  د�ت � �م درا� ا�ء

ملسو هيلع هللا ىلص �م ا�ء � � �� �ا�م د� ۔ � � آ� � �رے�رے � �ت �ا�م � 

�� ��۔ آپ � � د� ا�م � د�ت � ��ں � ��، اور د� ا�ؑء � �ح اس �� � 

ٌد َما كَ ﴿� �رے � ار�د ر�� �۔ملسو هيلع هللا ىلص �� �� � �� � � ��۔ آپ اَن ُمَحمَّ

ُ ِبُكلِّ َشْيٍء  ِبیِّیَن َوَكاَن هللاَّ ِ َوَخاَتَم النَّ أََبا أََحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َولَِكْن َرُسوَل هللاَّ

                                                 
  ����� �ٓ�� ����� ����� ����� ������� � ،����� 

�
���������� � ،

�
�� �� � ��  
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�رے �دوں � � � � �پ � �، � وہ ا� � ر�ل اور ملسو هيلع هللا ىلص ��ں � )١(﴾َعلِیًما

  وا� �۔ا� � اور ا� � � � ��  ��

���: "ملسو هيلع هللا ىلص ��ٓ��  � آ�ى � �ں �ے � �� )٢("أنا خاتم النبیین ال نبي بعدي� �����

� �  

 � � �� اور � � آ� اس � ابملسو هيلع هللا ىلصا� �� � آ�ى � � آپ ملسو هيلع هللا ىلص �� آپ  

 � � �� ا�م � ا� � � ادا �� �۔ ا�� ا� � � �د ا�ملسو هيلع هللا ىلص د�ت � �� آپ

 � د�ت � آ� ��� � ذ� دار � � ا� � � � ا�اد اس �� � ا�م د� ا� ذ�

 � � ا� دا� � �م � ��م � �� � اس � � ا� �� � ا� آ�ى � � دا� � �م

 � � �ازا �۔ 

ا أَْرَسْلَناَك َشاِھًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذیًرا  ﴿ار�ِد �رى �� �: بِيُّ إِنَّ َھا النَّ  )٣(﴾َیا أَیُّ

 اے � � � � �ا� د� وا�، ��ى �� وا�، �دار �� وا�، ا� � اذن � اس �

  �ف د�ت د� وا� اور رو� �اغ �� � �۔

د� � د�ت � � � � � دا� � اور ملسو هيلع هللا ىلص � ر�ل ا�م اس آ� �� � �م �ا  

� � � � � �ا �� وا� �گ ملسو هيلع هللا ىلص � ا� � � �گ � �م �� � وہ آپملسو هيلع هللا ىلص آپ

  �ں �۔ا� �� � ا� � � �م ا��ں � � �� � � � �۔ ار�ِد ر�� �:

ِ أُْسَوةٌ َحَسَنٌة لََقْد َكاَن لَُكْم  ﴿  )٤(﴾ِفي َرُسوِل هللاَّ

  � � � ��ں � � ا� � ر�ل � �� �� �۔

� دا�� �ِت �� زاِد راہ � آپ  � � �� � ملسو هيلع هللا ىلص ا� دا� � � � آپ

م � د�ت � د� � ا�ق وآداب � ا�ر �� آپ � �� �ام ر�ان ا� � ا� � ا�
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� �ت � � �� � �م �� � � ا� دا� � � درِج ذ� ملسو هيلع هللا ىلص � ��۔ آپ

  ا�ق وآداب � � ا� � �� �۔ ا� � �ت � � رو� �� �� � ا� � �۔

١(  :
�

���� � � 
�

���� 

� �ر � �� ا� �ر اس � ا� ��ں � � �ے �۔ اس � �  ا� دا� � ا�ن ا� د�ت �

ا�ن � و� � �گ اس � د�ت � �ى �ل �� �، اس � �� ا� د�ت � اس � ا� ا�ن 

� د�ت  � � � � وہ د�� �م � ا� ��ى �م � � �ے �۔ اوراس  � �� اور � � ا� اس

  � � �ے � اور �گ ا� �ل �� � د� � � �۔

� د�ت � آپ � ا�ن � � � �� � ملسو هيلع هللا ىلص � �ت � � د� �� � آپملسو هيلع هللا ىلص � ا�م

  � � ا� وا� � �� �۔

م �� � � وہ � � � � د�ت � �ؤ � رو� � ��ملسو هيلع هللا ىلص � �� � � �� � آپ

� � �ت ا� �� � �� � �� �� اور � � � آپ � � ا� د�ت ملسو هيلع هللا ىلص آپ

� ذر� � �ى � د� �۔ آپ ا� اس د�ت � �م � � ��۔ ان �� � �اب 

  � ا� � � ���:ملسو هيلع هللا ىلص � آپ

ني والقمر في یساري على أن أترك ھذا األمر لو وضعوا الشمس في یمی"

 )٥("حتى یظھره هللا أو أموت دونھ ماتركتھ

اے � �ن ! ا� � �گ �ے دا� �� � �رج اور �� �� � �� � �� ر� د� � 

اس � � ا� � ا� د�ت � �م � �ز آ� وا� � �ں � ا� �� ا� �� �دے � � 

 �ن دے دوں۔
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 ا� �� � �ا �: )٢

� � دا� � ا� د�ت � � ا�ن � � �ورى � � اس � � � �ف د�ت دى 

� ر� � اس � �ا � �، ا�م �� ا� �� � �ف � � � د� � اور ا�� د�ت ا� �� 

�ف د�ت � اس � ا� دا� � ا� �� � �ا � �� ��۔ د�ت � �م � ا�ص  � د� �

  �، ا� �� � � اور ا� �� � �ف ر�ع � �� � � �� �۔

� � � ملسو هيلع هللا ىلص � �ت � � � ڈا� � �م �� � � آپملسو هيلع هللا ىلص ا� � آپ

� � ا�ص � � � دى � اور اس � � �� � د�� �۔ � �م � �� �م �� 

  � � در� � � �رے � آپ � ار�د �:

 )٦("ٍء ما نوىىإنما األعمال بالنیات وإنما لكل أمر"

  ا�ل � دارو�ار � � � اور � آد� � � و� � � � اس � � �۔

� اس ��ن � � �ت وا� ��� � � ر��رى � � � �م � � � ملسو هيلع هللا ىلص آپ

  �� �� � اور � � اس � ا� و�اب � �۔

 آپ �  �  �  ��   ا�  �ح  �و�د ملسو هيلع هللا ىلص ا� �   اس �  �   �اہ  ز��  �رى �

  ��� �� �:ملسو هيلع هللا ىلص وا� �ت �۔ آپ� ز�ن �رك � �ر د� � وا� ا�ظ اس � ملسو هيلع هللا ىلص آپ

 )٧("اللھم إني أسئلك حبك وحب من یحبك"

  اے ا� � � � �ى � � �ال �� �ں اور اس � � � � � � � � �� �۔

� � آ� �۔ �ز ا� �� � ملسو هيلع هللا ىلص ا� �ح ا� �� � ر�ع �� � آپ

�ض �زوں � �وہ �ا� � � اس �ر ا�م ��� ملسو هيلع هللا ىلص  �ا ذر� �، آپر�ع � � �

� � اس � آپ � �ؤں �رك � ورم آ��۔ اس � د� � �ت �� ر� ا� � � �ض 
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� �م � آپ � ا� �� � �ف � � �� � اس � � �زوں � املسو هيلع هللا ىلص � � � ر�ل ا� 

  � ���:ملسو هيلع هللا ىلص � � �� � آپ

 )٨("أفال أكون عبداً شكوراً "

  � � ا� � � �ار �ہ � �ں، ا� �ح آپ � ار�د � :

 )٩("قرة عیني في الصالة"

  �ى آ�ں � �ك �ز � �۔

�� � � � ا� �� � �ف ر�ع �� �۔ ملسو هيلع هللا ىلص ا� �ت � � آپ 

 �� � آپ � � وا� � ملسو هيلع هللا ىلص � د�ت � �ل �� � ا�ر �د� � آپملسو هيلع هللا ىلص � ا�ِ

� ا� �� ملسو هيلع هللا ىلص را� � ا� �غ � آرام �� � �ت � � د� �� � اس � ا�ظ آپ

  � ���:ملسو هيلع هللا ىلص � ر�ع � �� �۔ آپ

 )١٠("قلة حیلتياللھم أشكو إلیك ضعف قوتي و"

  اے ا� � � � ا� �� � �ورى، اور ا� ا�ب � � � �ہ �� �ں۔

ملسو هيلع هللا ىلص ا� �ح �ر � �ان � �� �� �� � � رات � �ر� �ت � آپ

� ر� ا� � اس �ر �� د� �� � آپ � �� �رك � آپ � �در � �� � �ت ا�

 ر�ل �  �  �   �ض ��   ا�� �   � ملسو هيلع هللا ىلص � �   �۔  �ے �   ��ہ �  �   آپ ��  ا�

  وا�ت آپ � ا� �� � � اور اس � �ف ر�ع � � � وا� �� �۔

٣( :� � ������ � � 
�

���� 

 � ز�دہ  �رے � ز�دہ �   ا� د�ت  � دا� � �  � �   �� ا�ِ �� �� �

 � ا� وارث �۔ ملسو هيلع هللا ىلص د�ت � �� � � �ر � ا�م دے � � و� ا� � ر�ل
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  ار�ِد ر�� �:

 )١١(﴾قُْل َھْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعلَُموَن َوالَِّذیَن َال َیْعلَُموَن  ﴿

  �� وا� �ا� �۔ اے � آپ � د� � �� وا� اور �

� � د� ملسو هيلع هللا ىلص � ا� �� � �ف � و� آ� � اس � �و�د آپملسو هيلع هللا ىلص ا�� آپ

  و� ا���ٰ� � ذر� �� � اس � ا�ظ � �۔

 )١٢(﴾قُْل َربِّ ِزْدِني ِعْلًما  ﴿

  ا� اور �م � ار�د �رى �:

َبَعِني قُْل َھِذِه َسِبیلِي أَْدُعو إِلَى هللاَِّ  ﴿  )١٣(﴾ َعلَى َبِصیَرٍة أََنا َوَمِن اتَّ

  �ا را� � � � ا� � �ف د�ت د� �ں �ت � �� � � اور �ں � �ى �وى � وہ �۔

� اس اُ�(ان �ھ) ملسو هيلع هللا ىلص "� �� � آپإ�أ� � و� � ا�اء � "ملسو هيلع هللا ىلص آپ

 ز�دہ ا�اد � �� � �� � ا� ا�اد �ا �د� �ں � � �  ��ے � �ں � �ہ 

� ا�ال وا�ل � � ملسو هيلع هللا ىلص � �زل �� وا� و� � � � �ظ � � وہ آپملسو هيلع هللا ىلص �ف آپ

�� � �� �� ا�� �� � � � آ� اور ان � � آ� وا�ں � ا� �� و�ّون 

�د�۔ آج ا� � د� � ا� اس �دار � � �۔ � ا��د (ا�ال ر�ل) ا� ا� �  �

� � � �� ا� � � � �۔ د� �م � � ا� � � ا�ا� ��ں � �� � 

� �م � ��ں � ا�  د� اب � � � ر� �۔ �ب و� اور � و�م � �وہ �

��ں � �� د�� ا� دا� � ان � � � �� �� �� ا� د�ت � ان � ا�دہ 

 ��۔
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 �ل و� � ��: )٤

� � دا� � ا� د�ت � ��� � � �ورى � � اس � �ل و� � �د � �۔ 

� �د � د� � �گ اس � �ت �� � � اور اس � د�ت د�ى � د�ى رہ اس � �ل و � 

  � ��ں � اس � �ف �� د�� �� ار�د ���:ملسو هيلع هللا ىلص �� � ۔ �آن � � � ا�م

َھا الَِّذیَن آَمُنوا لَِم َتقُولُوَن َما َال َتْفَعلُوَن  ﴿ ِ أَْن َتقُولُوا َما  َكُبَر َمْقًتا ،َیا أَیُّ ِعْنَد هللاَّ

 )١٤( ﴾ َال َتْفَعلُونَ 

 �ى   �ت �   �د� �   ا�  � �۔ �� �  �  �  �   �ں  �ت  وہ �  ��   ا�ن �   ��ں اے

  ���ہ � � � وہ �ت � � �� � �۔

�ل و� � � ��  � �ت � � �� � �� � �م �� � آپ �ملسو هيلع هللا ىلص آپ

� �ل ملسو هيلع هللا ىلص � ا� �� ��ں � � � �ف آپملسو هيلع هللا ىلص � ز�� � آپملسو هيلع هللا ىلص � �� �۔ آپ

� � � �دہ ��ں �ر�� � ملسو هيلع هللا ىلص و� � �� � �ا� دى � ا� �ا� � اور آج آپ

 ل و� � �د � � �۔� �ت �ر� � �ملسو هيلع هللا ىلص � د�ں � آپملسو هيلع هللا ىلص �و�د � آپ

 ا��: )٥

ا� دا� � � ا�� ا� � �ورى � � اس � د�ت، ا� دا� ا� د�ت � 

� ملسو هيلع هللا ىلص ا�� � �ت � � �ے � � دو�ے اس � � � �� �� �۔ آپ

� ا� د�ت ملسو هيلع هللا ىلص  � آپ�ت �ر� آپ � ا�� � ��ں � �ى �ى �۔ �� �

� رو� � � � � �� ا�ل � � � آپ � ا�� � ان � آڑے آ� �ں 

   آپ �   � ملسو هيلع هللا ىلص � �   د�ِ �   و� �   ا�� �   اس �  �   وہ �  �  �   �و�روں �

وز �وز � � � �۔ اس ا�� ور�� � ��ب � ��۔ � و� � � د�ِت ا�� ر

  � ا� �ت � � ار�د ���:ملسو هيلع هللا ىلص � � آپ
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 � � ا�ن �� ، ا� � اور � اس � ا�� د�ؤ) ١٥("قل آمنت با� ثم استقم"

 د�� ��ل � � �ر: )٦

ر � � ا� � �ح � دا� � � �ورى � � ا� ا� د�ت � ��ل � � �

ملسو هيلع هللا ىلص ��ل � � �ح �م �� �۔ اس � � اس � د�ت آ� � �ھ �۔ ا� � � ��

� � �ح ملسو هيلع هللا ىلص � �ت � � �� �� � اس � � � �رى �ح ر�� � �۔ آپ

ور د�ں � � �ش � دو�ر �۔ � ��ت � ان � � �� ا� � � �� دى ا

 � � آپ ،�   �ق � � �ِ  اُ� � ��، �ِ � اس � � � ملسو هيلع هللا ىلص � ِ�ر � � �رى � �

ادراك اور �ر � � ا� و� � ا� �� � � �� �۔ اس � �� �� آپ � ا� ��ں 

�ٰ� � � �� �� ان � � ��ت � �رہ � �رے � � � �  ا�از � � � �ِ ا��

� و�ت � � د�ت � ملسو هيلع هللا ىلص �� ان � �� �� �، � � ��ہ ا� � ا�ں � آپ

�� آ� ���، � � ان � د�� ��ل � � �ر � آ�� � � � � �ا۔ ان � 

  ت � دا� � � � � ا�ق �۔وا�

 �� ا�ب: )٧

 �� �۔ اس � � � � ��   ادا  �دار �� ا�ب � دا� � د�ت � �ا

  �� � اور د�ت � آ�� � �ل �� �۔ ار�د ر�� �:

 )١٦(﴾ِة اْلَحَسَنِة اْدُع إِلَى َسِبیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَ  ﴿

  ا� � را� � �ف � اور ا� � � �� د�ت دو۔
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� �ت �� ملسو هيلع هللا ىلص � �رى �ح � �� د��۔ آپملسو هيلع هللا ىلص ا� � اس � � آپ

  ا�ب � �ى �� � �ں �ف ا� وا� � �� � ا� � �� �۔

� � �� � � �ض � وہ ان � �� ر�ل �ت � ر� ا� � � �� 

 آپملسو هيلع هللا ىلص ا� ��   �ں ��  �  ��   ��۔ ملسو هيلع هللا ىلص �  رو� �  �  �   �رے �   �ں �

� ا� ملسو هيلع هللا ىلص � �� � �� �� � آپملسو هيلع هللا ىلص �� � �� � ا�م �ت �ؓ �

 � ��� "�رگ آد� � � � �دہ �و" � � � �ت �ؓ �  آ� د� � ا� ��ؓ

� �ض � "� � � �م �ا � � آپ �رے �اؤں � �رے � �ز� ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا�

� ��: "اے �ؓ �رے � �ا �"۔ � ؓ � �اب ملسو هيلع هللا ىلص �ل �� �" آپ�ت ا

� ��� "ا� � �� �ن � � ملسو هيلع هللا ىلص د�: "�ت ز� �، اور ا� آ�ن �"، اس � �ر

�ل ��  � ���: "ا�ملسو هيلع هللا ىلص � � �ر� �؟ �ؓ � �اب � � "� آ�ن � �"، � آپ

� �� � � � � �ر� �؟ ا�ں � �اب � �ض � �  � آ�ن � �ا� �ر� �ں، اس 

� ��� "�رى �ر � �اب � ا� � د� � � � اس � �� �� �� �" اے ملسو هيلع هللا ىلص � آپ

 ا�  ر� �  �   اس ،"�   �ؤ ��  ��   �ل  ا�م  وہ �ؓ ��   ��۔  �ل  ا�م �  � 

� � � �� آ� � �� � � � � �� (�د�) � ��۔ اور ا� �ڑ � ملسو هيلع هللا ىلص آپ

  �د � د�۔

 �   �ر �  ��   �ل  ا�م ؓ�   �ت �  �  ��  �  �   ا�ب ��   وہ �  �

 )�١٧۔(

 ا�ِق � � ��: )٨

 د�ت �ل �ے � � �ے � اس � دا� � ا�ق � ا� �ور �� � � و� � ��

  اے �) ١٨(﴾إِنََّك لََعلَى ُخلٍُق َعِظیٍم  ﴿� �� �� �� ���:ملسو هيلع هللا ىلص � ا� �� ا� �
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  آپ � ا�ق � �� �۔ 

 �۔ ا� د�ں � در�ن � �ت � �رى � �رى ا� ا�ق � ��ملسو هيلع هللا ىلص آپ

� � ز�� ا� ا�ق � �� �ل � � � �دت آپ � �� � � دى �۔ ملسو هيلع هللا ىلص آپ

 آپ �  �   ز��  آپملسو هيلع هللا ىلص �� �   �ا� �   دا� �  �   ا�ار  ا� �   ا�ق � ملسو هيلع هللا ىلص �

 اس � � آپ�� � �ت � � � � ا�ق � � ا�از � � �د ��� ملسو هيلع هللا ىلص  � �، 

:�  

� � �ث � اس � � � �ں � ) ١٩("إنما بعثُت ألتمم أحسن األخالق"

  ا� ا�ق � � �دوں۔

� اس ار�د �رك � رو� � ا� دا� � ا�ں اور �وں � در�ن ملسو هيلع هللا ىلص آپ 

 �� �� اس � د�ت ا� ��  �� � � ا�ے اور دو�وں � � ا�ق � ا� �� � � ر�

 اس � ا�ں ا�� � �� � �۔

 ��ں � �رے � ا� �ن: )٩

� � دا� � � �م ��ں � �رے � ا� �ن ر� � �ورى �، ا� دا� � 

�   ��ں  � ا� �   �د �   �۔ � ���   �ر �   ا�ر ��   �رى  �۔  �ھ �   آ� �� 

ملسو هيلع هللا ىلص � ا� ��ں � � ا�د � اور آپملسو هيلع هللا ىلص �ت � � �� � �م �� � � آپ

ان � � �رے � ا� �ن ر� � اور ان � ��ى �� � � د� � ان � �رے � �� � 

� ا� �ت � � ملسو هيلع هللا ىلص � اور ان � � ��ت � ا� �� � �د ��د� �۔ آپ�� 

  � ار�د �ا� �:ملسو هيلع هللا ىلص ا� � � ��� ، آپ

��� � �! � � ��� � � ز�دہ ) ٢٠("إیاكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث"

  �� �ت �۔
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 )٢١("دةحسن الظن من حسن العبا"

  ا� �ن  ر� ا� �دت � � �۔

آج ��ں � ا� د�ۃ آ� � ��� � �ر �، اور ا� ��� � و� � وہ آ� � 

ا� دو�ے � �� د� و��ں �۔ �� � � ان � � اور ر� � �� �۔ ا� �ت 

��آ� � � � � �ل �د� �� � �� ا� �� � � �رى  � � اس � � ا�دہ

� ر� � �ل �دے اور � � � ا� � � د� � ��ں � � اور اس � �� �� � 

 �ز� � آ�۔

 �ہ �روں � �دہ ��: )١٠

� ا�م � �وہ ��
�� ���

� �م � �، � � � � � � ��  اس د� � ا�ء 

� ا� �� ملسو هيلع هللا ىلص � �� ��� � � � � �� �۔ ان ���ں اور �ں � �دہ ڈال � � ا�م

� ا� � �� � �� �ط �� �۔ اور ا� �ت � ذر� ا� � � 
�� ���

ر�ان ا� 

� � � �ن � �دہ )٢٢("من ستر مسلماً ستره هللا یوم القیامة"� ��� :�ں ر�

  �� � � ا� �� � دن ا س � �دہ �� ��� �۔

� � ��� � � � دو�وں � �� �ن �� � � �ف � � ا� ��� �� 

ں � � ��ں �� �۔ � �ر � � دا� � ��ں � � � � � �� � ا�اد � �ور�

�دہ �� �� د�ت � �م � آ� ��� �� اور ا� � � ��� � � � د�ت � �ن � ر� 

ملسو هيلع هللا ىلص � � اس � �� � � � اس ��� � � � � �� �� � � � � �� ۔ آپ

ملسو هيلع هللا ىلص  � � ا� � �� � دو�ے � �� اس � ��� � � � ��ہ � � � آپ�

� �م � اس ا�از � �ب ��� � � اس � � � ��� � � �� �� �، وہ � � 
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 اور دو�ے � اس � ا� ا�ح �� �۔ اس �ح � �  وا�ت �ت �ى � �� �،

 ��د � � � دا� ا�دہ �� �۔

 ��ں � �� � �ل: )١١

دا� � � ��ں � �� � �ل � �ورى � �� اس � ��ں � ا�� � 

د�ت د� �۔ ا� وہ ��ں � � �ل � ر� � � د�ت � دے �؟ � اس � � ا� 

  �ت �ى � � ر� �� ��۔

� � �� � ا� د�ت � �� � � �ں �اص � ���ں � ملسو هيلع هللا ىلص آپ

� د�ت ملسو هيلع هللا ىلص � � �ل � ان � � � ا� آپملسو هيلع هللا ىلص ا�م ��� و�ں �م ��ں � � آپ

 �� وا� � �ں ��ں � �ف � � �ملسو هيلع هللا ىلص � �� � � �ن � ��۔ آپ

اور �ر� �زاروں � � ا� د�ت � دو�وں � �� � � �� � �� اور �ں آپ � 

 د�ت � ا�ات دور دور � � �۔

  ��ں � ز�د� � �: )١٢

دا� � � � � ا� �� ا� د�ت � دوران ��ں � �ف � �� وا� 

 � � �� �۔ �م �گ دا� � ا� � �ح � � آ� �� ا� �ك �� � � �� ز�د�

  �ا، � دا� � � � دا� �� � � �ڑ� ��۔

� � د�ت � آ�ز � � ��ں � آپ � � � � � ��۔ � ملسو هيلع هللا ىلص آپ

 دور �   �ز �  ��   آپا�  � ملسو هيلع هللا ىلص ان �   دى  ر� �  �   او�ى �   او� �   �رك �  �

 � آ� ا��۔ ا� �ح آپ � � �رك � �در ڈال � ملسو هيلع هللا ىلص آپ � ��ادى �ت �� ؓ

� � �� � �� � � � ا� �� � �ت ا�� �� ر� ا� �� � � ملسو هيلع هللا ىلص آپ

� �و�روں � �� � � � اور ا� �ح �ح � اذ� د� � ملسو هيلع هللا ىلص آپ ذر� ��م ��۔
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�� � � �� � � � �ت �ل، �ت ��، �ت �ب اور د� �� �ام ر�ان 

� ا� � وا�ت دا� � �زاِد راہ �۔
�� ���

  ا� 

 �ا� � ا�ام: )١٣

 � �و�د ان � �ا� � ا�ام دا� � �ورت �۔ ��ں � �ف � ا�ا ر��

اس � � وہ ا� د�ت � آ� � �� �۔ اس � �س � �ح � �گ آ� �۔ � � 

 � � اور �م آد� �، ا� �� �  � �ں اور �و�ں � �ى �ت � �� �، ا�ِ

  � �� اور �م � �� ان � �ك �ے۔ ان � � � ا�

  � ���:ملسو هيلع هللا ىلص ا� روا� � �ت �� ر� ا� � � �ن � � � ر�ل ا� 

 )٢٣("أمرنا رسول هللا أن ننزل الناس منازلھم"

  � � � د� � � ��ں � ان � �� � �ظ � �م د�۔ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا� 

  � ���:ملسو هيلع هللا ىلص  � �ت �و� � � �ن � � � آپا� اور روا�

 )٢٤("لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف كبیرنا"

  � �� � ر� � �� اور �ے � �ت � �� وہ � � � �۔

� �ف � د� � � ا� ملسو هيلع هللا ىلص �ت � � �� � �م ��� � آپ

   � اس � �  �� � د��۔ � �

 ا� ملسو هيلع هللا ىلص آپ �   ��ا�ں ،��  �   �د  د�، ��   ا� ،��   �ر �  �ں

��ں � � � �ف ر�� �� � �م �� � ان � �� ا�ا� � ��۔ �ر�ں � �ت 

�ں � ��ا�ں � ان � و�د � ��  �� اور ا� � � �دہ � � ��� ، �
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 و�  �   آپ �  �  ���   ادا  �ت �  ��  �  �  �   رؤ�ء �   ان ،��   ا�ل وا��

 �ا� � �� �۔ ا� دا� � � اس � �� �� �۔

 ��ں � �� �ون اور �ِ �ورت �رہ و�:  )١٤

 �� � ز�� � � �� � وہ � � ��ں � در�ن �ا ر� � اس دا� � �

 �  ��   �ون ��  �   ان  اور �   �ون �   دو�ں  �وں  اور  ا�ں �  �  �   ز��  ا� �

  � �:�ورت � آ� � ۔اس � �آن � � � ر� ا�ل �ا� �د� �۔ ار�د ر�

ْقَوى َوَال َتَعاَوُنوا َعلَى اْإلِْثِم َواْلُعْدَوانِ ﴿  )٢٥(﴾َوَتَعاَوُنوا َعلَى اْلِبرِّ َوالتَّ

  �� اور � � ��ں � �ون �و، اور �ہ اور � وز�د� � �ون � �و۔

  � ���:ملسو هيلع هللا ىلص اس � �� و�� �� �� ر�ل ا� 

 لمن قال: � ولكتابھ ولرسولھ وآلئمة المسلمین وعاالدین النصیحة قیل "

 )٢٦("متھم

د� � �ا� �۔ �ال � � � �؟ ���: ا� �، اس � �ب �، اس � ر�ل �، ��ں � 

  ا�اء(��ا�ں) � اور �م ��ں �۔

ى ا�� � � � � ز�� �رملسو هيلع هللا ىلص ان �ت � �� � د� �� � � ا�م

� �� � ��ں � �ون �� � � � � � � ملسو هيلع هللا ىلص �ا� �� � ز�� �۔ آپ

  ��� � آ� �ھ � دو�وں � �� د�۔

� �� اس � � � ملسو هيلع هللا ىلص � �ى � � � ا�ل � ��ے � آپ

  ۔�ى د� �۔ آپ  ��� �� �

 )٢٧("ما أحب أن لي بھ حمر النعم ولو دعیت في اإلسالم ألجبت"
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� اس ��ے � �� � �خ او� � � � � � اور ا� ا�م  � � ا� ��ے 

  � � �� �� � � اس � � �اب دوں �۔

 � ا�ں اور �وں � �ون ا� دا� � �� � وہ �ت � � اس � � رو�

�� �ا، ا� آپ � اور ا� د�ت � آ� ���۔ آج د� ا� �ؤں � � ا�ر � � � �� 

� � � اور ��ں � ا� دو�ے � را� � آ�ن � � �۔ دا� � �� � اس �� � 

ون � � اور ان � �ون �ے � �� ا�� د�ت �رى د� � ��ہ ا�� اور ��ں � �

 ا� �� � � � ا� � � �� ا��  آ�� � ا� �� � �� �� آ� �� ،

 د�ت � �� � ا� �دار ادا �� � �� � ���۔ آ�
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 �ا� و�ا� �ت

  ٤٠رۃ ا��اب، آ�: � ۔ ١

، دار ا� �، �وت �ن، ٣/١٣٠٠۔ �رى، � � ا��، � ا�رى، �ب ا��، �ب �� ا� ٢

  ء۔١٩٨٧ھ /�١٦٥٧ �� 

  ۔٤٦-�٤٥رۃ ا��اب، آ�: ۔٣

  ٢١۔ �رۃ ا��اب، آ�: ٤

 ا�� ٥  ا�ۃ  �ا�، � �  �، ١/٢٦٦ا�وف �ت ا� �م ۔ ا� �م، ���
�
 ا��رى و�  � ا� ،

  ء۔١٩٥٥ھ/�١٣٧٥ ا� ��ہ، � �� 

  ۔١/٣ملسو هيلع هللا ىلص ۔ � ا�رى، �ب �ء ا��، �ب � �ن �ء ا�� ا� ر�ل ا� ٦

  �، �وت ، �ن، س۔ن، دار ا�ء ا�اث ا�٥/٥٢٢۔ ��ى، � � �، � ا��ى، �ب ا��ات، ٧

���، �ب �م ا� ٨ � ��
�
  ۔�١/٣٨٠ ورم ��ہ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ � ا�رى، ا�اب ا��

، � ��ت ا��، �، ٧/٦١۔ ��، ا� � �، � ا��، �ب �ۃ ا�ء، �ب � ا�ء ٩

  ء١٩٨٦ھ/�١٣٠٦ �� 

 ا�� ا� � ۔ �ا�، �ن � ا�، �ب ا�١٠ ��، �وت، �٣١٥ۃ، �ب ا�ل � �ء  دار ا� ا����� ،

  ھ�١٤١٣ن، � او� 

  ٩۔ �رۃ ا�� ، آ�:١١

  ١١٤۔ �رۃ ٰ�ٰ�، آ�: ١٢

  ١٠٨۔ �رۃ ��، آ�: ١٣

  ٣-٢۔ �رۃ ا���، آ�: ١٤
١٥ �   �ت ،�  �   �ح �

����
 ا �   ا�، �  ،��   �� ۔ ��   �ب  ا��ن،  �ب ،��   ر�

  ء٢٠٠٦ھ/١٤٢٦، دار ا�ء ا�اث ا��، �وت �ن، � او� ١/٥٧١ا��م

  ١٢٤۔ �رۃ ا�، آ�: ١٦
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  س۔ن، � ٰ�ٰ� ا��، �� � ا�ت ا�ز��، ��ہ، ١/٢٥٧۔ ا��، ا� �، ا��� � � ا�� ١٧

   ٤۔ �رۃ ا�، آ�: ١٨

  ، دار ا�ء ا�اث ا��، �وت، �ن، س۔ن٢/٢٨١۔  ا� � �، ا�م، � ا� � � ١٩

، � � ��ن، دار ا�ء ٤/٣٦٥۔ ا��، �ن � ا�، � ا� داؤد، �ب ا�دب، �ب � ا�، ٢٠

  ء٢٠٠٠ھ/١٤٢١ا�اث ا��، � او� 

  ۔٤/٣٨٨۔ � ا� داؤد، �ب ا�دب، �ب � � ا� ٢١

  ٤/٣٥٧۔ � ا� داؤد، �ب ا�دب، �ب ا�ا�ۃ ٢٢

�  ۔ � ا�٢٣
��

  ٤/٣٤٣داؤد، �ب ا�دب، �ب � �� ا�س �ز

  ٤/٣٧١داؤد، �ب � ا��  ۔ � ا�٢٤

  ٢۔ �رۃ ا��ۃ، آ�: ٢٥

�� داؤد،  ۔ � ا�٢٦ ���
�
  �٤/٣٧٢ب � ا��

  ء١٩٦٦، �وت، � او� ٢/٢٩٣۔ ا��، ا�� � � ا� ا�اء، ا�ا� وا�� ٢٧

 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
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 �ِ روا� اور �ف

 ) �ب � �ف � �وغ � � روا� � � اور ��ن � اردو ادب � ا�ات (

Narrative Thought and Mysticism  

(Role of Narrative Thought in the development of western 
Mysticism and its effects on Urdu literature in Pakistan) 

 � � � ا�م ڈا� �

ABSTRACT  

Islam and Mysticism or tasawuf have coexisted. Sufism has 
flourished in all Muslim dominated regions. Sufism is a mode of 
spirituality within Islam. Sufi schools teach three parts: Shariah, 
Tariqah and Haqiqh. 

In this article, traditional thoughts in Sufism and its impacts 
on the world especially in the region of Indo-Pak have been 
discussed. The shrines of Pakistani Sufis are the centers of 
inspiration for mysticism and spirituality that influence cultures and 
civilizations. 

Key words: Mysticism, Shariah, Tareeqah, Sufism, Traditions. 

رے �ار د� �� � �ب � ا�م � �م �� � �� ��� اور �� � ا� ا�م � دو د

�� � ذر� ز�دہ � اور �م �ا � ۔ و�� ا� �ب � �� � � �� � �� 

� ا�� �� � � رو� �� �ر � ��ا� ر� � ۔ �� اس � و� � � � ا� �ب 

ا� �ت � � � �ف � �وغ � �� ا� � و دا� � �� � �ں � � � �� �ا �۔

� � ۔ �ب � �ف اور ��ِ �ف �ق � � � ۔ اس � � �ب � ا� �� 

                                                 
 ���� ��� �

�
� ����� ، �����  ��� ، � ����� ��� �  
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ا� �وان �ھ � � ۔ اس � �  �ب �رے � � � � ۔ اور � و�ں �ف � �� رو

 �را �ق � ��ن � � ۔

�
� �

 (ا��
�

��
�
��
� را  :��  Andrew Rawlinson)ر��

"In fact, I think it is true to say that Western scholarship 
played no significant part in the development of 
Western Sufism."(1)  

ب � ا� � ا�اد � ا�� ا�� �ى � �� ا�� �ف � � � �ا� �� �

  ز��ں � �� �وع � د� � � �د ا� �ب � �ں �� �� �ا � �ا۔

   : � �� ا�� �ف �ر� ذ� دو ذرا�ب �

�ك و � � � � و �� �ت �� �ن � �ب � �ف �� � �  ا� ۔

   ذر� ا�� �ى � � اور � � � � ۔

 � ب۔  ذر�  �دو�ا  وہ �  �   �رپ  �ف �    (TRADITIONALISM) روا� ں

 روا� �ق � �  ان ا�اد � �ف �  ذر� ا� �ب �رف �� ۔  ا�اد � �� � 

  �� � ۔ ا� �ت � � � � �گ �وف �� � ا�� ا� �� � �� � ۔

ان دو�ں ذرا� � �ق � � � �ت �� �ن � ا�� �� �د � � �ِ روا� � �� 

  � ��� ۔�� ا�ص � ، اور �� اس �ت � � � دو�ں � �� �ف � روا� � آ

  :� روا� � �رف 

   ا�ِح ��  �   �وں  � ‘‘ روا�’’روا�  �ا� �   و�  وا� ��   �زل �   ا��ں �

� � � �� � �م � ‘‘ ا��’’�� � � �� � ۔ � ا�ح ا� و� �� � � 

ا� ‘‘ روا� ’’� � وہ روا� � �س ��ں � � �۔ ‘ ‘ا�’’اور �رى �� �� � اور 

ا� در� � � � �� و� � ذر� �ت ا� � ��ہ � ، � � ز�� � �ر� � 
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 �  �  ،   �ا�  �ل �   اور  �س  ا�ى، � �   روا�  ۔ �  ��  ��   اور �  ��

� � ا��ں � ز�ن و �ن � � ا�ع �رت �ل � ، � ا�ق �  �وداں اور اس �

����� دا�وں � ا� ُد�� � �  �۔ روا� � �� ��� � �ت � � د� اور �� ا�����

 �� � � � � �ا� �ا�ں � روپ د�ر � � ، � � �� وہ �  � � �ا

 )���٢ روا� �� � �� � �ر � �� �۔ (

 � � �   ا� �  اس �ح �وا� � � روا� �� �ل ا�� �� � �روا� � �رف

 ��ہ � �� � � �� � �ر� � � �ر � ا�ر � � � ، � � وہ � � � � ��

����� �م � � � � � �� � �رى  � �د �� � ۔ روا� � � ا� ا� �� ا�����

����� �م  � �ا �� � ۔ �� ، ا�ق ��ت اور �م و �ن � �رے ا�ل ا� �� ا�����

� �� � اور ��ہ � �م � ا� � �� � اور ا� � �� �� � ۔ ��ى روا� � ا

دو�ى روا� ا� ��ى روا� � � � ۔ �ا وہ ا� دو�ے � ا� � �� � ا� 

���ں��ور �  دو�ے � ��ط اور ا� � � � �� � ۔ اس � �م �ا � روا� � �دت � � �

ہ �دى � � ، ا� ا� � � � � � ز�� � �� � ر� و رواج � ، � � ان � � ز�د

 )��٣ �� � � �� �� � اور � � اس � �� ا�� �� �۔ (

� ا� � � � � � �� � ��ى روا� اس � د� روا� �� � ۔ � د� روا� � 

 )٤۔ اس روا� � �� اس � � ��ے �� � ۔ ( آ�� � �س �ب � � �

� � � �� � �رے � � � � �ں � �� � � � � روا� ا�م �� � 

 )٥و� � �� � � اس � � �ر �� �۔ (

  :�� روا� اور �ف

�اد � ۔ان � ذر� �ب � �ف � �ذ� � �رپ � �ِ روا� � �� ا�� �� ا

� ۔�ذ� � �، ا�� اور �ا� � �� �� � ۔�رپ � � �ِ �ف �رف �وا� 
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 (Ivan Auegli ) وا� �م �د �ات � ۔�ذ� � � �رپ � � � � اوان ا�

�ر�� �ر � اور وہ �ا� � � �س � رہ �١٩٠٧ �� � 
� � ء � �رف �وا� � ا� ���

ء � � �رى � �� � � اور و�ں ان � �� �� ا� � آ� � �س وا� آ ١٨٩٤ر� � ۔ 

ن �� � � ا� �م � �� ور� � �� اور �ت �� �وع � دى ۔ اس � � �

ء � ا�ں � ا�م ��� � � �وع � اور ا� �ل � � ا� �١٩٠٢ا�دى ر� �۔ 

� (Convito II)  � اور ا��ى ز�ن � �رى � ۔ � ا�دى � ا�م � � �ؤں ��

 ا� �ت  اس � � � �  ۔  د�  �� �� �  اور  � ا�� ا� �� �  � �  � �  �

��� �ام � ��ں � �� �� � ۔ ان �ا� � �ل � �ى �� � �� �� � 

 رو�� � �م � و�ا� اور �ھ  �ں � ر� �� � ا� �دار ادا � ۔ اب � ا� �ب 

� �۔ ان ��ں � �و� ��ں � �وں � ا�م � و� � �� � اور  � � �ود

�ب � � � ذ� �گ ا�م � �� �� � �ف �� �� � ۔ اس �ح ا�م � 

 �ف �رپ � � � � ا� دور �� � ��ں � ا�ں � ��ں � � ۔ � ��

� ان � � ز�دہ د� �رى � رہ � اور � ا��وں � ان � ���ں � � �ا � ان � � � 

 )�٦ل د� � ۔ (

�ا�دى � � ا� �� � � ا�� ا�س (�)ا� � � � � �ذ� � � �  

� � � �� �� � ۔ � � ا�� ا�ا� �� � � ۔ ا� �ح اس � � ا� اور � ا�

�ف � � و� � � � ا�� �� � ۔ اس �ح �ا�دى � � �ذ� � �� �� 

��ں � � 
�
� ا�� � � �� �� �� ۔ �ا�دى � ��ت ا� �س � � ر� ����

ء � �ت �١٩١٨ت � �ى ا�ن � � �ف � � روا� �� � دم �ڑ ��۔ �ا�دى �� � اس 

��ں � ذر� آ� �� ۔
�
  � � ۔ اس � � � � ر� ����
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��ں
�
ا�� �م �ا�ا� � � �م ا� � ۔  (Rene Guenon) اس � � �� � ر� ����

 و ��ں � وہ
�
�ى � �ق � � � � � �ف �  ١٩٢٨ا� �� �د � � � ر� ����

روا� � �وان ��� ۔ اور� �ف � � � �وع � � �� � � � ۔ ا� �� � � 

 ، � ا� �ت � � � �ب � �رپ � �رف �� وا� اس  � �ب � �رف �ا

 )٧ �ف � ��� � � �� �۔(�ِ

��ں � � �ذ� � �خ �� � � ١٩٢٩
�
ء � �ذ� � �ا�� � و�ت � � ر� ����

ء ) �  � ��۔ � � � � � � �� �ذ� � �� ١٨٦٧ء ۔ �١٩٣٩ � � � (

 )�٨ ۔ (

�  �   �آن ا�  ��ف �   اور  ا�  (Frithjof Schuon) ا� �  ��   �آن �۔

��ر � �  � ان � وا�  اس و� ا� ا� و �ل � �� ��ر � � � � ۔ �آن 

��ں � �� � و �� �وع �� ۔ ر� ١٩٣٠
�
ء � �� �س آ � ۔ اس دوران ان � ر� ����

��ں اس و� � � � � ۔ �آن  � 
�
��ں � � � ا�� � � �� � ���١٩٣٢

�
ء � ر� ����

ء )� �� � � � � ۔ �ف � � � � � �ذ� ١٨٦٩ء ۔ �١٩٣٤ ا� � � �ى ( 

 �را�� ر� � ۔ � � �آن � � �خ �ر �� � ۔�ن �� � � �آن � ا� �م �

  اس � � �� �� � �۔

��ں ان 
�
��ں � � � �� �گ اس � ��وں � �� � � � � � ر� ����

�
� � ر� ����

اد ا� � �� � اور �� ا�ح � � ان � �آن � �س � د� � ۔ اور ان ��ں � �

�وں � � ۔ � � و� � � (Andrew Rawlinson) � دو � � � �ل ا�ر�

�  (Lausanne) �وآن � �س،�ؤ�ن
� � �� �وں � ��� �� �  (Amiens)  اور ا��

 � �� � ۔ �� � اور وہ ان ���ں � ا� �� � ز� ا� رہ � ��ِ � اور �ِ
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��ں ا�م � �� �� ��ں � �آن � �س �ں � �� � ؟ اس �  �� � و� � � 
�
ر� ����

  ان � �� �آن اور ان � ز�ن اور � ا� � ۔

 :�آن � دو �� ا�اد � �رپ � �� دى

� � ا�� �م � � � اور ان � � رو�� ،  (Michel Valsan) �� وا�ں ۔١

  � � ۔

، � � ا�� �م � ا�� �اج ا�� � ۔ � ��� (Martin Lings) �ر� � ۔٢

  � �آن � � � ۔

�د  � � دو �� �ں �(Lausanne) �ى � � � �آن � �س اور �و�ن ١٩٣٤

  � �) �س ��ہ � ��اہ � ۔ (Michel Valsan ر� ۔ �� وا�ں

��ں اور �آن � �� �ت ز�دہ د� � � رہ � اور 
�
ء � دو�ں � �١٩٤٩ �� � ر� ����

��ں آ� و� � � � � �� � �ر 
�
 � � ۔ ر� ���� � ��ں � ا�ح �م � را� �ا

��ں � ا��ت � و� � �س ��١٩٥١ ر� اور � 
�
ء � ان � ا�ل � � ۔ �آن اور ر� ����

 ��ہ � ��اہ �� وا�ن (� � ) � �آن � ��ہ � � ۔

 روا� � ا� اور � ��رٹ ِ� (Titus Burckhardt)� � اور � ۔ ان �� � 

��ر� � � ۔ � � �ذ� � �خ زر�و� � � �ہ � ۔ �ِ زر�و� � � �ا� 

  � �۔

�۔ � ان � ا�� �م  (Ian Dallas) ا� ا� اور � روا� � �د � � � � �م ا�ن ڈ� س

   وہ �ذ� � � ا� �خ �� � � �� ۔ء ��١٩٧٣ �ا�در ا�� � ۔ 

  ا� اور ا� �م � � � � � ۔ � ا�ان ا�� � اور ��ل ا�� � � � ۔
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�� اور �آن ��� �� �:  

��ں � ا��ت � � �آن � ا� �م �رى ر� ۔ � �� � �آن � ر�ن �
�
ت ر� ����

�� � ا�م � �ف �� � ۔ ا� ر�ن � ز� ا� �آن � ا� � �� � �رف �وا� 

��’’� � �م �ت �� � �ف � � و� �  ��� وا� ر� � اس � � �� ) ٩ر� � ۔ (‘‘ ��

  � � ۔� �آن � � ۔ اس � � اس � � �� �م � و�د 

١٩٨١ 
�

�
�
��

�
�����  �  �   ا���  ر�� �   ا��  اور  �۔ �  �   ا��  �آن �   ء

(Bloomington) ا�ر � ۔ اور و�ں ا� زاو� ؍ ��ہ �� � ۔ �� �  

 ان � �آن � �ت � ا� �ت � � � وہ � �� �� ��ں � � �� � ۔ ا� �

  � � ��ں � ا� � �اد �� �۔

ء � � �آن � �ت �� � ا�م � � � ا�ازہ اس �ت � �� � � � � ا�ں ١٩٤٠

 )�١٠ ا� �ے � �ت �� � � ر� � � ۔ (

�� � ا� وِرد� ��ہ � � � � ١٩٨٥ ��� ا رٰمحن يالسالم  يكِ  علميا مر ي’’ ء � � اس � ��

 )١١۔ (‘‘ ميا رحي

ا� �ح �آن � �رے � � �ت � �ر � � وہ ا� ��ں ر� �� � ۔ وہ �د اس �رے � 

� � � �ح ��ں ر� � �� �م �� �� � � وہ �ت �� � ا� 

�:  

"The almost irresistible urge to be naked like her little child."(12)  

  ء � ا�� � و�ت �� ۔�١٩٩٨آن �  
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   :�ِ روا� اور اس � ا�ات

 روا� � ��وں � ا�� �رى د� � ا�ات �� � اور ��  �� � ، � �رپ � �ِ

 �   ��وں  ان ���  ���ں�  ��ن  �ح  ا�  ۔ ��   �ل  ز�دہ �  �   اور  ا� ،   �ى ،  �ا�

  ا��ى �ا� ز�دہ �ل ��۔

��ن � اس � � �رف �وا� � �ا اردو ادب � �وف �د � � �ى � � ��� 

� �د �ا� ز�ن �� � ۔ اس � � ��ن � �را ا� � � و�د � آ� ۔ اور  �� � ،

� �م � �وع � ‘‘ روا� ’’� ��ن � اس � � �� � ���ہ ا� � اردو ز�ن � 

  � �� �۔� ۔ اس � � � روا� � �� � ��وں � �ا� � �

��ز ��ر اور �ز�� �ا� � ان � ا��ى ز�ن � ��  
�
�� ��� � ا�� ��ر ، � � ا�ف ���

�ہ � � دو�رہ ��ن � �� �� � �ہ ا�� � اَب � ان � ا��ى ��ات � �� � ر� 

  � ۔

� � �ى ، �ل �� �، � ا� ، �اج � ، ڈا� � ��ن � اس � � ��� � 

  �ا� و�ہ �� � ۔

��ن � اس � � �� � ا�ازہ اس �ت � �� � � � � اس � � �ف اردو ادب � 

 � ��  � ۔
�

�� ��
�
ا� �ح ان � � � �ا�  ا�ات � � �ڑے � ز�� � � �ان � ��

  اردو � � � �۔

 ، � اس � � � ���   �� � اس � � � ا�ر � � �ں ��ن � � � �� �ا

روا� آ� � �ھ � ۔ اور �ں � � �د � � روا� � �� ا�اد � �� � � �۔ 

  اس �ح �ں ان � ��ِ �ف آ� � �ھ �۔اور 
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   :� روا� اور �ف � �ى �د�

�� � � �� �� � � � ۔ �� ا� دا�ہ � ’’�آن �� � � � � � 

� � ا�م �  ، �� اس � � � � اور � اس � �� � ۔ ا�� �ف � � �

� �دى ا�ل � رد � د� �� � � ان ��ں � � � � � �� �� � � � � � 

�د � ۔ �ں � � � � � � �ف � ا�ر � �ُ��ّ�� �۔ ا� � � � اُس � �د ا�� 

ہ �وان �� ۔ دو�ا � � اس � ��ن اور اس � ا�ل � � � �ا � � اور اُ� � و

 اور ا� آپ �   اس � � � � ا�م � � ر� � �ا� ر� � � � � ۔ �ا

 ا�ظ اور � ��ِ ا�ر � د‘‘ ُ��ّ ’’ا�م اور �ف ا�م �  � � �ڑ � ر� ۔ ا� �� � ��ِ

� د� � د� � اُس � �ھ � � �ل � � اور � � اُس � �� � �ا� اور اذ�� 

ا��ں � رد � ۔ � اُس � � � �� � � را� ا��دى � دا� �ڑا ، � ا�م � اور � � و 

 )١٣‘‘ (�� � ۔

 )��١٤ �دى �ر � � � ۔ ( ا� �ح � � � ا�م �

، � ‘‘ا�ن’’�آن ا�م ، ا�ن اور ا�ن � در�ن �ق اس �ح وا� �� � � � � � 

�ے � � �ر � و�ِت ا� � � �� ۔ �� � ا�اد� اور ا�� دو�ں �ح � ز��ں 

�   دو�ى �   اس �   �ار�  �رِ ‘‘ ا��م’’ � �   وا�  ذاِت �   �ا�ت  ا� �   �ے �  ،

� � � اور دو�ے �� � و� دے � � �ا� ‘‘ ا��ن’’ا�� � �� � � ۔ �ا � 

��ن � ‘‘ ا�ن’’� � � ا� ا� � � � آ� � � اُن � � �ل � ۔ ا��ن � �و� 

 )�١٥ در� � � � ۔ (‘‘ � ’’و�ِد ا� � �� ‘‘ ا�م’’�� � � �ر ا� � �� � �� � اور 

 ‘ ا�ن’ ’’�آن � �د� �ف �ِص �دت � � م � ۔ وہ � � � دو�ں � ‘ �ف ’اور

 اور � � � ا� � ا� ص � �� �دت � �� اور � و ا�ر � اُن � � اس � �ا

�رى ��ں � �� �دت � ا�ظ اور اُس � اّو� �وى روح � � آ� � د� �� � � 
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وہ � � ۔ � ا� �ى ��ء � را� ا��ت � �ا� � �ن �� � � ا�ن � ا�ا 

 )١٦‘‘ ( اور ا� ��ے � ۔�ا� � �� �

����� �ہ � � �   � ’’�ف � � � ا�م � � � � � ا�����  اور �� ‘‘ �ِ � �وہ

� �۔ �ں � د� اور ا� و�د � � � � �� � �رى � � وا� � � � �رى 

 � �ِ �وج ذاِت � � ��ت ا� �ِ � � �
�

�
�

 � ۔ ��ت � اس � ا�� � ��

 )١٧۔ (

��رٹ اس ا�اض � �اب � �ف � �د� � ا�� � اس � ا�م � �� � �، وہ 

  : اس � �اب � اس �ح د� � � �ف �آن و �ِ �ى � ��ذ � ۔ وہ � �

"The decisive argument in favour of the Muhammadan origin of 
Sufism lies, however, in Sufism itself. If sufic wisdom came from a 
source outside Islam, those who aspire to that wisdom---which is 
assuredly neither bookish nor purely mental in its nature---could not 
rely on the symbolism of the Quran for realising that wisdom ever 
afresh,whereas in fact everything that forms an integral part of the 
spiritual method of Sufism is constantly and of necessity drawn out 
of the Quran and from the teachings of the Prophet."(18)  

� �ا�� ’’، � � ا�� �م � ا�� �اج ا�� � وہ � � � (Martin Lings) �ر� �

اور � � � � � ر� � ، اس � � ا�ء � ز�دہ ا�غ � � ۔ � �ا � � � � �� 

ور ا�ال � � �ز� � �� �رے � ر� � اس � � � د� � �� اور �� �ں ا

� �ف �ف � �ف � �ا� � � � � ۔۔۔۔�ف �ف � ا� �ا�ت �ا� � � 

� � � � �ى اور �وى �ں اور � � �� وارا� � � �رن � � �� آ�دہ ۔ ۔۔� 

 )١٩‘‘ (� ا�ن � � � ا� �ح �ف ا� �ل � � � ۔ �ح � �
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  :�ت �� �ن اور �ف

�ت �� �ن � � � � � اور �ب � ا� ��ر � �ر � آ� � ۔ وہ 

ر� � ��۔ � ان � و�ں ان � ��ت را� �)٢٠ء � ا�� � � �ن �ا� � ۔ (١٩٠٢

 ان � �و�� �� � � ۔ � �ت ��  �ب � � ��دہ � اور � ��ن ا�اً

ء � �ت �� �ن ��� آ� ۔ �ں � وہ آ� �ل �١٩١٢ن � ان � �� � � دى ۔ 

� �دى � � ۔ �ن �� � � اورا  �� (Ora Baker) ء � اَورا  ��١٩١٣ر� ۔ اور � �  

  � ا� �م آ� � �� �ن ر� � ۔

 A Sufi Message of Spiritual"ء � �ت �� �ن � � �ب � � � �م ١٩١٤

Liberty"  � � وا� �� ����� �
�
��

�ب � ۔ �۔�� ز�ن � ا� �� � �ف � � 

� �م � �ن � �� �� �وع �  "The Sufi" ء � ا� ��١٩١٥ت �� �ن � 

��ب � ا� �� � � � �۔
�
��� ���     ۔ � �

 ۔  ء � ا� ا� و �ل � ١٩٢٠ا� �ح ��� � ان � ارادت �وں � � آ� �� ر�

ء � ١٩٢٦ء � و�ں � ا�� � �۔ �ت �� �ن ١٩٢٣ اور � �� وہ �ا� � �

  ء � ا�ں � و�ت �� ۔١٩٢٧وا� �و�ن آ� اور 

  :ا�ں � �رپ اور ا�� � رہ � �ر� ذ� �ر�ں � �� � � ۔ � � �م � ذ� �

� را� �ر� � ا�� � ا�� �ر � �ف � اس  ء١٩١٢را� �ر� (ا��)، �  ۔١

�  �    ۔ ���   ڈ�س١٩٤٧آ� �   ا�ں �  ،  �  �   و�ت  �ر�  را� �   Ivy) ء

Duce) ء � � ��ن و�ت � � ۔ ڈ�س � و�ت � � ��١٩٨١ �رت �ا� � �ر � � ۔

 �
�
�������� (James Mackie) ۔� � �� �  

 ) ���(  (Lucy Good enough) �� �ا� ۔٢
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���ى �� ۔ ٣ ��
�
�
�
���� (Sainsbury Green)  )��� ( 

� ۔ ٤
�
���  )ڈ�رك(  (Mevrouw Egeling) �و ا��

  ڈو� � � ا�� �م �� � ۔ ان � � � ��� � � ۔ ۔٥

� �م � � � � � �ت �� �ن � �� � ۔ � ا� ا�� �د  ا� �ح ا� �د �

� اور � �� �م � �م � �ر � ۔  (Samuel Lewis) � ۔ � ��م �� ��

� � � �ھ � اور �و� � ��� روا�ت � ر� � ۔ اس �ح � � ا�� �ف � 

  �� د� �ا� � روا�ت � �� � ۔�� 

�ت �� �ن � و�ت � � ان � �� �ب �ن � ذر� �ف � � � آ� �� ر� 

�ا�
�
   �ب �ن � �ون ر� ۔ (Lucy Good enough) ۔ اور �� ُ�

  : �ت �� �ن � �ت � دو ا� � �

   ں � �� ��۔ا�۔ � �

 ب۔ �ر�ں � ا� �م د� ۔

) اور� �ت �� �ن �  �ے � ء١٩٤٧ا� �ح � � ان � �� �ب �ن(م۔

�و�� �ن � ذر� � ر� ۔ اور � و�� �ن � ا� � �ء �� �ن � �� � ��دى 

 )٢١۔ (
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 �ورت اور د� � ں�ى ا�د �ملسو هيلع هللا ىلص   �تآ

The necessity & Basis of the Interpretative Judgments  

of Prophet Muhammad (SAW) 

 ڈا� �� �ر 

 * ڈا�آ� ر�

ABSTRACT 

The significance of Ijtihad (Interpretative Judgments) cannot be 
denied. The changes and evolutions in human experience can resolve 
the problems. Islam doesn't have narrow view regarding human life, 
rather removes obstacles in its way to development. 

Ijtihad has played a vital role  to bring  compatibility between  
society and Islamic law, its expansion , development , and changing  
needs of society .This principle  has provided  solution  to various  
political, social  economic and cultural problems during the period of 
the Prophet Muhammad (SAW).The Prophet Muhammad (SAW) 
himself, many times, practiced  Ijtihad  regarding  matters  raised in 
newly established Islamic state and the Ummah. Many of the decisions 
were ratified and revised by Him as well . 

These decisions were according to the need of time either, 
political, social, economic or moral. These decisions prove the 
importance of ijtihad as a principle of movement and also the 
legislative and explanatory status for the future. 

Keywords: Sources of Sharia, Interpretative Judgments, Sunnah as 
explanation of Sharia; Sunnah as Jurisprudence; Ijtihad 

  

                                                 
 ر�� � ،� �

�
�، ا�م آ�د�

�
�
�

 ر� آف �ڈرن ��

��* �ر، �  �
�

�، ا�م آ�د ر��
�
�
�

  آف �ڈرن ��



 68 اور�ورت د� � ں�ى ا�د � ملسو هيلع هللا ىلص�تآ

 �� � ۔ اور آ�ر �آن �� � �� �ى او� �  � اس � � ملسو هيلع هللا ىلص� ِ

َماٰ ٰاتُکُم وَ ﴿ �آن �� � � ��ت � �� ا�ظ � �ن � � � ۔ ار�د �رى �� �۔

  ۔)١(  ﴾ ْلِعَقابِ  دُ يْ َشدِ َهللا ِانَّ اَهللا ا َو اتـَُّقوا اوْ هُ فَانـْتَـ  هُ ُکْم َعنْ اٰ َو َما �َ  هُ الرَُّسْوُل َفُخُذوْ 

  اور ر�ل � � دے وہ � اور � � روك دے اس � رك �ؤ۔ ��:

 � �ت  ملسو هيلع هللا ىلصاس آ� � � ر�ل ا�    �� � اور  وا� � ا�ازہ � ا�ع � �ر

� �� � ا�دى �ں � ا�۔� �� آ� � � ا�ن � � ا�ع � � � �

  � � دو �ح � �� آ� � ۔ملسو هيلع هللا ىلص �د � ر�ل ا�  

  � �� � (و�� �� �)۔ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا�   ۔١ 

   � �� � (��ن �زى �)۔ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا�   ۔٢ 

  � � ا�ح � اس �ذ� � �  � � �ہملسو هيلع هللا ىلص دو�ں �ں � � �ا�ں � آپ 

  �دوں � ��ع � �� �� � ۔

 � ا�دى �ں � �دملسو هيلع هللا ىلص آ�ت  

�� �آن � � � �ى او� �ٓ� ِ �� � ۔ ا� � �آن � � � آ�ت �  

�� � �ف � �زل �دہ � � � �ب � �� � � �ا� آ� � � � دو�ں �� ا� 

  :ار�د �ا

 َوَعلََّمَک َماَملْ َتُکْن تـَْعَلُم وََکاَن َفْضلُ  ةَ َک اْلِکٰتَب َواحلِْْکميْ َعلَ  هُ َواَنـَْزَل اللّ  ﴿ 

 ۔)٢(  ﴾ ًمايَک َعظِ يْ َعلَ  هاللّ 

� � � � �� �۔ اور ا� � ا� �� � � � �ب و� ا�رى � اور � وہ ��  ��: 

  � � �ا�رى � � ۔
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�ں � �ب � �� � � � � � � ۔ �آن � �د�ا� � � ۔ �آن � � 

�آن � �� ��  ملسو هيلع هللا ىلص� � � ودا�� �۔ � � رو� � ر�ل ا�  ملسو هيلع هللا ىلصر�ل ا� 

�� � �ض �ا�م د� � ۔ آپ ؐ � �ا� �ت � �آن � آ�ت �  �� � �� ��

�وت � �� �� � اور �� � ذ� � ��د � اور � �ا� ر�� �آن � �ر ��ت 

 : ا� �ن � � �۔� �رۃ �ہ � ا�ا� � ا�م � د� � �رت � ار�د �

ُلْوا َعلَ يَـ ْم هْم َرُسْوًال مِّنيهِ رَبـََّنا َوابـَْعْث فِ  ﴿  ةُم اْلِکٰتَب َواحلِْْکمهَعلِّميُـ ِتَک وَ يٰ ْم اٰ يهتـْ

 ۔)٣( م﴾يُز احلَْکِ يْـ ْم اِنََّک اَْنَت اْلَعزِ ْيهِ زَکِّ يُـ وَ 

آ�  اے �ورد�ر ان (��ں)� ا� � � ا� � �ث ��� ان � �ى   ��:

�ھ �ھ ��� �� اور �ب اور دا�� �� �� اور اُن (� د�ں )��ك �ف � �� � � 

 ۔اور�� ِ � �  ��

�ں � �ا� ر�� � ا�ا� اور ا�� � ا�م � د� � �� �ب �� ر�ل ا� � 

  � اور ان � �ا� � ا� � �ار د� � �۔ا� � وآ� و� � ر�

ُلْوا َعلَ يَـ ُکْم َرُسْوًال مِّْنُکْم يَکَمآ اَْرَسْلَنا فِ  ﴿  : دو�ى � ار�د �ا ُکْم يْ زَکِّ يُـ ِتَنا وَ يُکْم اٰ يتـْ

  ۔)٤( ﴾َعلُِّمُکْم مَّا َملْ َتُکْونـُْوا تـَْعَلُمْونيُـ َو  مةَ َواحلِْکْ   َعلُِّمُکُم اْلِکٰتبَ يُـ وَ 

� �ح (� اور �ں �)� � � � � � � ا� ر�ل � � � � � �رى : ��

�ھ �ھ ��� اور � �ك �� اور �ب (� �آن)اور دا�� �� � اور ا�  آ�

   �� � � � � � �� � ۔ ��

وا� �ر � � � � � � د� �� �� � ا� �ت � �� � � � � اس آ� � 

  �آن � � � �ى ؐ ان � � ا� � � � ر�� � �رت � � � � � ۔
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ن � ار�د ان � ا� �� � �ا ا� �ے �م � �� � اس �ت � ا�س د�� � � � � 

 :�ا

ُلْوا َعلَ يَـ ْم هْم َرُسْوًال مِّْن اَنـُْفسِ يهِ  ِاْذ بـََعَث فِ نيَ َعَلی اْلُمْؤِمنِ  َلَقْد َمنَّ اهللاُ  ﴿  هتِ ياٰ  ْيِهمتـْ

 ۔)٥( ﴾نيَوِاْن َکانـُْوا ِمْن قـَْبُل َلِفْی َضٰلٍل مُّبِ  ةَ ُم اْلِکٰتَب َواحلِْْکمَ هُ َعلِّمُ يُـ ْم و ْيهِ زَکِّ يُـ وَ 

� ��ں � �ا ا�ن � � ان � ے ان � ا� � � ا� � � � اُن �  �ا  ��

�ھ �ھ � � � اور اُن � �ك �� اور (�ا � )�ب اور دا�� �� � ۔ اور �  آ� �ا �

  �� �گ �� �ا� � � ۔

�   ار�د �   �رۃا�  �ر ُلو  ﴿ : ا�� ُهْم يـَتـْ ُهَو الَِّذي بـََعَث ِيف اْألُمِّيَِّني َرُسوًال مِّنـْ

يِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قـَْبُل َلِفي َضَالٍل مُِّبٍني  َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّ

 ۔)٦(﴾

 �)� (� � )� � اُن � �� اُس �و� � � � � ان ��ں � ا� � � (� : ��

  آ� �� اور اُن � �ك �� اور (�ا � )�ب اور دا�� �� � اور اس � � � � �گ

  �� �ا� � � �۔

� �� � �م اس آ� � � �ى ؐ � � اور �� � �� � �رت � �ن � � � ۔ �

 � �� ر�� � � � �ت �� � � � � �ف  �� ا�ء � �� ر� � � آپ ؐ

آ�ت �� � ا�� �� � ا� �ل و� � �ب ا� � � �� � اور � �م � 

 اور �� � ذر� � �ا�م د� � ۔

     �� �� � �ن ملسو هيلع هللا ىلص �� � � ر�ل ا� ا�م � �� اور �� � � �ے

  � ا�ظ � وا� � � ۔‘‘يبني’’ �� �� آپ ؐ � � �
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� ‘‘يبني’’�   �د� �  �١٥آن �   ‘‘تبينا’’ ��  وا�  ��ت � و�� �  زا� �

  ) ۔٧(� تبني� اور � �ب � �  ’’بـََني  ‘‘� ا� �دہ  ’’بنيي‘‘�ں � ا�ل �ا � ۔ � 

� � ب ا� � � � �� �� اس � � اور �� � � ذ� دار�ں ملسو هيلع هللا ىلص�� ر�ل ا� 

َ ’’� اس � � ذ� دار�ں آؐپ � �� اور �� � � 
�

�ِّ�� َ��ُ
�
�ِ�

�ت � ذر� �ر� ذ� آ‘‘

� وا� � � � ۔ �رۃ ا�ا� � ا�ء � ا�م � ذ� دارى �ب ا� � و�� �ن ��� � 

  :� ار�د�ا

َ َهلُْم فـَُيِضلُّ الّلُه َمن َيَشاء َويـَْهِدي َمن  ﴿ َوَما أَْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قـَْوِمِه لِيُبَـنيِّ

  ۔)٨(﴾اْلَعزِيُز احلَِْكيُم  َيَشاء َوُهوَ 

� � � � � اس � �� ز�ن � � � �� ان � �� و�� � �ن �دے   ��:

  وہ � اور� وا� � ۔‘ اور � �� راہ د�� ‘ اب ا� � �� �اہ �دے

  � � ��ں � �� �ل �ل � �ن �د� ۔اور � ر�ل ا� � ا� � وآ� و� � � د� 

َ لِلنَّاِس َما نـُزَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ  ﴿ : ار�د �ا  ۔)٩( ﴾ َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـنيِّ

 � � ��ں � �� � �زل ���� �   ��: آپ ا� � � (آپ)� �ف � ذ� ا�را

 �ل � �ن �د�۔ �� وہ �ر و� ��۔ �ل

   آ�  آ� �   � ٦٤ا� ���   �ں َ َهلُُم الَِّذي  ﴿: � َوَما أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإالَّ لِتُبَـنيِّ

  ۔)١٠( ﴾ اْختَـَلُفواْ ِفيِه َوُهًدى َوَرْمحًَة لَِّقْوٍم يـُْؤِمُنونَ 

  � آپ � اس � ا�ر � آپ ان � � � اس � � وا� �د� � � وہ��:اس �ب � � 

  ا�ف �ر� � ۔ اور � ا�ن داروں � � ر�� اورر� � ۔
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� �� � � �� � � وہ �آن �  ملسو هيلع هللا ىلصان آ�ت � وا� �� � � ر� ل ا�  

س � �� اور �� اور�� � ��ں � وا� �د�۔ �� � آ�ت � �وت � �� �� ا

� �� � �د � اور � و� � �  ملسو هيلع هللا ىلص�ح �آن �� � �د � ا� �ح � ر�ل 

  � ا�ال وا�ل وا�ال � ا�� � � � د� � �۔ملسو هيلع هللا ىلص�آن � � ر�ل ا� 

 :� � ��ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا�   ۔١

  لقد کاَن لکم فی  ﴿ � �� � � �د �آن �� اس �ح وا� �� �ملسو هيلع هللا ىلص آپ 

  ��:۔)١١( ﴾ نةحسوة اُس َرُسوِل اهللا � ذات � �ہ ملسو هيلع هللا ىلص � � �رے � ر�ل ا� 

 �� � ۔

  : �ح وا� �� � � �م اس  ”ا�ۃ“إ�م را� ا��

 أوحسناً   ريهفی اتـَِّباِع غَ  يهاُکوُن اإلنساُن َعليَ الَِّتی  ةاْحلَال " وهيَ  

  ۔)١٢("حاً يقب

ا�ہ ا�ن � ا� �� � � � دو�ے � ا�ع اور �وى � وہ ا� � ا�ر �ے �اہ وہ � 

  �� ا� � � �ى ۔

س � �� � � � اس � �� �� � � ا� ا�ر ا�ع � � و�م ر� � اور ا 

ا��ت اور ا��ت � � � � ‘ � � � � إ��ت ملسو هيلع هللا ىلص �د� � ۔ � ا�ہ �  

  ��۔

� �� اور �� دو�ں �ں � �د �آن و�� � � �ق ملسو هيلع هللا ىلصر�ل ا�   

 � و�� �� � �� �ں � آپ  �ملسو هيلع هللا ىلص�ف � � � �� �ں � آپ  

 ا� ا��ل � �د � � �در ��� ۔ملسو هيلع هللا ىلص 
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  � �� �ں � � ا�ل � ذر� �� وا� �د� � � ۔ملسو هيلع هللا ىلص اب ذرا آپ   

� ��ت � �ت � � � � و� � �� � � �آن �� �ق ��م � � اس � 

� �م � � � � � �� � � � �رت � �� ا��۔ اب �ال � � � � ا� �� � 

�آن �� � � � �ن �دى � � � � �ورت � � اس � �اب � �آن � �د اس �ح 

 : �ن ��� � ار�د �رى �� �

َبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأن تَنَفَد َكِلَماُت َريبِّ َوَلْو ُقل لَّْو َكاَن الْ  ﴿

َا ِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمن كَ  َا أَنَا َبَشٌر مِّثْـُلُكْم يُوَحى ِإَيلَّ أَمنَّ َنا ِمبِْثِلِه َمَدًدا * ُقْل ِإمنَّ اَن ِجئـْ

 ۔)١٣( ﴾ يَـْعَمْل َعَمًال َصاِحلًا َوَال ُيْشرِْك بِِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدايـَْرُجو لَِقاء َربِِّه فـَلْ 

آپ ان � � د� � ا� �ے رب � �� � � � �ر � �� رو�� � � �  ��:

ا� � اس �ر  � �ے  رب � �� � �� � � �ر � ��� اور �� ا�� � � آ�

  �ں � � د� � � � (ملسو هيلع هللا ىلص) � � دو�ا �ر اس � �د � � � � آ� اور آپ 

�ے �س و� آ� � � �را �د �� ا� � �د � ۔ � � � ‘ �رى �ح ا�ن �ں 

  رب � �دت � � � �� � �ے۔ا� رب � � � آرزو ر� � � �م �� ر� اور ا�

   � ملسو هيلع هللا ىلص ا� آ� � �� ��ت � �ں ا� �رت و� � �ن � و� � �� 

�ر و�� � � وا� �۔ � �م ا�ن اور ��ت � ا�ء ا� �� � �ت �ن � ��۔ اس 

� �رت � ا� � د�۔ �� �� � � � � �دات ملسو هيلع هللا ىلص �  � اس � � � � � � �

 : ��ت � ا��ت � ان ا�ظ � ا� � �� � � �‘ � ادا� 

  ۔)١٤( ﴾ ْواهُ فَانـْتَـ  هُکْم َعنْ َوَما � هُ َوَمآ ٰاٰتُکُم الرَُّسْوُل َفُخُذو  ﴿

  ۔ؤ وہ � � روك د� اس � �ز آ� اور ر�ل � � د� ا� � اور ��:
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�آن �� �� �� اور�� �ب � � �� اور �� �ب � � � � � �  

�� اور �� ��۔ اور �� �� � � �آن � �� ا� �ِ �ل � � �� � ۔ اور اس 

�� �� � �ف ا� �� � ر�ل � �س � ۔ �ا اس �ب � � �ل �� �ب � � � 

  � � � ۔ملسو هيلع هللا ىلص � ا� �� � �  � اور �ت � � � �دى اور �� �

�� � �ا� � � �ل � � �۔ �آن �� � ا� �� � ا� و�ا� � ا�ن � 

 ت � ��� ۔� ��

 ۔)١٥( ﴾ َوِإَهلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد الَّ إَِلَه ِإالَّ ُهَو الرَّْمحَُن الرَِّحيمُ  ﴿ :ا� � ار�د �رى �� �

��: �� �   �� �دت  ر� وا� � �ا  اس �ے ��ن اور  �د �ا� وا� � اور �را

 ۔ ”�

���   اور� ُه ُهَو َأْضَحَك َوأَْبَكى * َوأَنَُّه ُهَو أََماَت َوَأْحَيا * َوأَنَُّه َخَلَق َوأَنَّ  ﴿: ا�

الزَّْوَجْنيِ الذََّكَر َواْألُنَثى * ِمن نُّْطَفٍة ِإَذا ُمتَْىن * َوَأنَّ َعَلْيِه النَّْشأََة اْألُْخَرى * َوأَنَُّه ُهَو 

 ۔)١٦( ﴾ أَْغَىن َوأَقْـَىن 

�� � ۔ اور � � و� � اور �دہ دو � اور � � وہ � ��: � اور ر�� � اور � � و� �ر� اور ��ِ

(� �ان) �ا �� � (�) � � � (ر� �)ڈا� �� � ۔ اور � � (�� �) ا� � دو�رہ 

   ۔و� � �� اور � �� � ا�� �زم � ۔ اور � � و� د

�ے � ا�ن �� � ا�م � ار�ن � ا�ن � � �� ۔ �ہ �� � ر�ل ا� � اس 

ا� � وآ� و� � �� �� � ا�ن � �د اور � �ط �ار د� �۔ � ا�د� � ذر� 

ا� ا� � � ذات �رى ��ت � �م �  آپ ؐ � ا� �� � و�ا� � وا� � � �� ��� �

�� � اُ� � ‘�� ‘��ر ‘ � ر� � ۔ �ا� اور �ا� اُ� � �� � � ۔ �م ��ت ا�ن 

� � �ج �۔ و� ��ہ د� اور �ن �� � �رت ر� � ۔ ��ت � �ور�ت اس � 
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 � ذرے � � � � ر� �۔ وہ � � �ج � � � اُس � �ج �۔ �� ا� �ے

   � �   :ا� �ح آ�ت � �ا� � �� ا�ل � �ف �آن � � �ں ا�رہ

� � � ا� � �ن ��: ۔)١٧( ﴾ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً ﴿

  ، آ� اور دل � � �ال ��۔

اس � �وہ �آن � اور� � �� � � � �وں � �رے � �ا�ت �ں�� اب وہ  

  :� ���ملسو هيلع هللا ىلص � �ا�ت �ں�� ؟ �� �� أ� �زہ ا� ؓ ��� � � ر�ل ا� 

ما يفِ  هوَعْن ِعْلم اهفنأما يفِ  هَئل َعن ُعُمر سْ يُ َحتَّی  ةاميْوَم اْلقِ ي ال تزوال َقَدَما َعبدٍ  ((

  ۔)١٨( )) هْبالأما يفِ  هَوَعْن َجَسد هنـَْفقأما يوف هن اْکَتَسبأيمن  هَفعل َوَعن مال

�� � دن �ے � � م ا� � � اس و� � � � ����ں�� � � اس �   ��:

 ا � � � �رے � � ا� �ں �ف �؟ ا� � � �رے � � اس � � �ال � � ��

� �؟ ا� �ل � �رے � � ا� �ں � �� اور �ں � ��؟۔ اورا� � � �رے � � 

  ا� �ں ا�ل �؟

 : � � ار�د �ا اور ا� �ح �دات � �� � �ا� � �آن � �ز 

  ۔)١٩( ﴾  ِکٰتًبا مَّْوقـُْوتًاْنيَ َکاَنْت َعَلی اْلُمْؤِمنِ   وةِانَّ الصَّلٰ  ﴿

  � � �ز ��ں � ��ى و� � �� �ض � � � ۔  ��:

� اس آ� � � ��� � � �ز او�ت � ��ى � �� �� � �ض � � اس � ادا� 

 ان � �ت � � ر�ل ا�   ار�ن � �؟� ((  :� ���ملسو هيلع هللا ىلص �ح � �� ؟ �ا� اور

��: اس �ح �ز �� � �ح � �� �� د�  ۔)٢٠()) يَصلّ أ ُتُموينأيْـ َصلُّْوا َکَما رَ 

  �۔

  � � �ى � � �۔� �ز � ادا� � � �ا� و�ا� � �� �ر � � 
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َن ٰاَمنـُْوا ُکِتَب يْ ا الَّذِ هيأيّ  ﴿ :ا� �ح روزہ � �� � �رے � �آن �� � ار�د �ا

  ۔)٢١( ﴾ تـَتـَُّقْون َن ِمْن قـَْبِلُکْم َلَعلَُّکمْ ياُم َکَما ُکِتَب  َعَلی الَّذِ يُکُم الصِّ يْ َعلَ 

 � �� � ا� � � �ح � � � ��ں � �ض � � ��:��! � � روزے �ض �

 ۔ؤ�ى � �

�ا� اور او�ت � �م �ت � � � � � �۔ا� �ح  ،� روزے � ا��ت 

� �� � ۔ � �آن � ملسو هيلع هللا ىلص ��ت � �ا� � � �م � � � � ر�ل ا� 

�م � � ورا� �� وا�ں � �� ور�ء � � �� � اس �م � � �� ر� ل  � �

 ر�ل ا� ملسو هيلع هللا ىلص  ��   �ا  و� � � ِرُث القاِتُل َعْمدا وال يال ((  :� ���ملسو هيلع هللا ىلص �

  )٢٢ئاً))(يَخطٔاً شَ 

  �� � � �۔�� �� � او ر� �ٔ دو�ں �ر�ں � ورا� �   ��:

  :اس �� � �ء � �آن �� � آ� �� 

 ۔)٢٣(﴾ يْني ِفْی اَْوَالدُِکم لِلذََّکِر ِمْثُل َحظِّ اْالُنـْثَ  ُکُم اهللايْوصِ ي  ﴿

دو ��ں � �ا� � �  ا� �� � �رے او�د � �رے � � د� � � �� � ��: 

 ۔�

� � � �� � � � � �ا �� � � ا� � �پ � �� � � ا� �پ � ورا� � ��  ں��

  � � � �۔

 �آن �� �  �� �ا� � � � � � �� � �� � � � � � � � ً

 ۔)٢٤( ﴾َمايهدِ أيفَاْقطَُعْوا  ةُ َوالسَّارُِق َوالسَّارِق ﴿ار�د �رى �� � :

 �رى �� وا� �د اور �رى �� وا� �رت دو�ں � �� �ٹ دو۔ ��: 
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� آ� � � اس � دا� �� �� � � � � � � � � � � � �� ��  

�رے �� � �� � � � � �  � ا�ق ��� � ا�ں � ” �“�� �� ز�ن � � 

  �� �� � � دا�ں �� �� � �� �� �۔

�� ا� � �اد اور اس � � �اق � و�� � ملسو هيلع هللا ىلص ا� �ح � ر�ل 

  ۔)٢٥( ﴾ه وَم َحَصادي هوٰاتـُْوا َحقّ  ﴿�� � � �آن � ار�د �ا: 

  ا ور� ��) � ا� � � � اس � � ادا �و۔� دن (� �ڑو ��:

� ��� � اس � � �اد � � ملسو هيلع هللا ىلص اس �م ا� � �اد � وا� �� �� � ��  

ُ�� � � ز� � �اوار � د� �ورى �� � ۔
�
�

 

� � � � �� � �م ا��ت ��ت � �ا� � � ۔ �ں � ا��ت �   

� ا�اب ��د � � �آن �� � ان  علی اخللق  اور حسن اخللق ةوالرمح قةلشفا �

َوِفْی  ﴿ أ�م � � � � � �� � اور �ورت � � �د � �� �ں � � ار�د �ا

اُن � ��ں � �� وا� اور �وم � �  :��۔)٢٦( ﴾ ْم َحقٌّ لِّلسَّاِئِل َواْلَمْحُرْومْمَواهلأ

  ۔  � �

ان ا��ت � �� ا�د� � � �ے ��رت ا�ظ � � �۔ � � ا� 

  �ل � � ۔

:   قال هواْحِسب ِل اهللايِد ِفی َسبِ اهِ کاْلُمجَ  ْنيِ َواْلِمْسکِ  ةِ السَّاِعی َعلی أالْرَمل(( 

  ۔)٢٧())ناميْفِطر وکالقائم ال يُـ کالصائم ال 

�ہ اور � � � �� �� وا� ا� � راہ � �د �� وا� � �ح � اور�ا  ��:

�ح � �  ا�ر � ��اوراس �زى � �ل � اس �ح ��� � وہ اس روزہ دار � �ح � �

  ۔�ز � � � 
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ك � � � �ر � �ق ا� اور �ق ا�د � �ا� � �ں وا� ا� �ح �آن �

لَّْيَس اْلِربَّ أَن تـَُولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِربَّ  ﴿ : � � � ار�د �

َوالنَِّبيَِّني َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي  َمْن آَمَن بِالّلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتابِ 

اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكَني َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّآئِِلَني َوِيف الرِّقَاِب َوأَقَاَم الصَّالَة َوآَتى 

َساء والضَّرَّاء َوِحَني اْلَبْأِس الزََّكاَة َواْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوْا َوالصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبأْ 

 ۔)٢٨( ﴾ أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ 

�� �  ، � � � � � � ا� �� � � � � ا� � �ق � �ب � �ف �� ��:

 ،ں � � ،�  � � � �و�د ر� داروںل ��ں � اور �وں � ا�ن �� اور �،��ں �،

�� وا�ں � اور ��ں � آزاد �� � د�۔ اور �ز �� � اور ز�ۃ ادا � اور  ، �� �  ،��ں � 

�ز � اور � � �� �م ر� ۔ � وہ � � را�  ، � اس � �را � اور � � �� �

  � اور � �ٰى وا� �۔

� � �ا � ا� �� � � �ار د� اور اس  ملسو هيلع هللا ىلصاس آ� � �� �� �� � ��  

  :� ���ملسو هيلع هللا ىلص � �� اور � �ك � د� � �ح اور آ�ت � ��ا� � �� �ار � ۔ آپ 

 ۔)٢٩))(هاليَ ْحَسَن إٰلی عِ أمن  ی اهللاإل حبُّ اخللقِ أف اُل اهللايَ اخلَلُق عِ (( 

ا� � �د� �ب �� وہ � � اس � � � ا� �ك  �ق ا� � � � اور ��:

 �� �۔

�� � �ت �� آ� � � �� � � � �دات اور ��ت � � � ا��ت �  

  �ت � ا�د� �ى � � �۔� �ا� � �آ� ا�م � ��
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 :� �� �ملسو هيلع هللا ىلص �ر  ۔٢

 ا�م   �  �   �آن �  �  ���   ا�ل  ��ہ �  �   �زى  ��ن  ا� �  ��  ا�

� � ا�ل �ن �� ا� � و�� � ا�ر �� � �م ا� ر�ل � �د �  ،اور�ا�ت دے �

 � �ف � �ر � اس ��ن � � � �� �� � � اس � �� �م ��  � وہ

  د�د�۔ اور � �� ا�رات � ��ن �د �آن � � � �آن � ان ا�ظ � ��د � ۔

 ۔)٣٠( ﴾ ْم يهلَ  لِلنَّاِس َمانـُزَِّل اِ ّنيَ َک الذِّْکَر لَتُبَـ يْ َواَنـْزَْلَنآ اِلَ  ﴿ 

 )� �ف � ذ� ا�را � � ��ں � �� � �زل ���� � آپ ا�   ��: � � (آپ ؐ

 �ل � �ن �د�۔  �ل

 ۔)٣١(﴾ بائثُم اخلَْ يهِ رُِّم َعلَ حيَُ ٰبِت َو يّ ُم الطَّ لُّ هلحيُِ َو  ﴿ اور اس � �� � � � د��

 ہ �وں � �ل �� � اور �ى �وں � ان � �ام ��� �۔اور وہ �� ��:

� �ح �آن � ��ن � �� �� � �ز � اور آپ ملسو هيلع هللا ىلص اس � ر�ل ا�  

� �� � و� �۔ا� �ح آپ �� � � �ز � اور آپ � �� � و� ملسو هيلع هللا ىلص 

ا� �� � �� � � �وں � � �وں � �ل اور �  �۔ �ل � �ر � �آن �

  � �ام �� � �� � �۔

 ۔)٣٢( ﴾ ٰبتُ يْم ُقْل اُِحلَّ َلُکُم الطَّ ْسئَـُلْوَنَک َماَذا اُِحلَّ هليَ  ﴿ 

��ہ آپ � در�� �� � � ان � � � � �ل �۔آپ � د� � �م   ��:

  �رى � �ل � � �۔ ��
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��   ��ك  اور  �ل ��   ��ہ �   دى  �ا�  �م �  �   دى  اور��  �دى �ام

� �ہ �ہ � � � �رے � �� � � � �ل � او ر � �ام۔ ا� ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا�  �۔

 ۔)�٣٣ام �ارد� �(�ح �آن �� � �اب � � � 

� ��� اس � � اس � � آور �� � ۔ اس � � � آور � �ام ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا�  

  ا�ن و�ہ۔،  �  ،�۔ � وہ �م �� �ات � � � � �ا �� �۔ � �س 

� � � �رت � � � �  �آن � و� � �رے � � � ��د �۔ اور �� 

   ا�  ر�ل �  �   اس  � ملسو هيلع هللا ىلص �۔ �  �  ��  ��  �  ��  �  ���  �زوں� �

�آن � ا� �� � � د� � ا� � ��� �� �� � �ك �� � �ز �   ۔)���٣٤(

  ۔)��٣٥(

� � �� � ا�ق � ��ں ��� � اور � � � �� � � �ملسو هيلع هللا ىلص � ��  

 �۔

ا� �� � ورا� � ��ن �ن �� �� ��� � ا� � � �� او�د ��  �آن � 

� � � ا� �� �� � �رت � وہ � �� �� � اورزا� ��ں �ں � ان ��� � دو �� 

  ))ال وصية لوارث((� �� � � ��� �ملسو هيلع هللا ىلص � �۔ �آپ� 

 ۔)٣٦(”وارث � � و� � دى �� “

� �� ��� � دو ��ں � � ا� � � � � دو � زا� ��ں � �ر � � �۔  ملسو هيلع هللا ىلص� 

� ��  ملسو هيلع هللا ىلص۔ � )�٣٧ �� � � ���(�آن � ا� �� � دو �ں � � و� �ح � 

� اور�� �� � � �� � اس � � دا� � � اس � � � � � � �  ،� �� 

   � � � و� � �ب � � اور �ں � � � �� � � �� �� �۔
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۔ )�٣٨ ر�ر �ر�ں � �ح ��(‘� � ‘ دو �آن �دوں � ا�زت د� � � دو

� ا�ظ � وا� � �� � ا� �د � و� �ر � ز�دہ ��ں � ر� �۔� � اس � 

���ں��ن � آپ ؐ  ملسو هيلع هللا ىلص� و�� � 
�
�
� ��� اور � ��ں � �ح � �ر � زا� ��ں ر� 

�ں ��ق دے د�۔ �آن � � �� � �م � د� � اور� �ا� � � � د�� زا� �

�� � اس �� �ا�م د� � � آ� � �ن � � � �ل � �� �� �� � ا� �ر �� � 

  ۔)�٣٩ ا� � ز�دہ �� �� ��(

 � �� � �م �� � � � � �ف ا� �� � �� آد� �� � �  � � �� ؐ

 �� � آ� 
�

�وش ��� � ۔ �آن �� اور ��ى � � �� � � و� ���� ۔ �ر�

� روز�ہ �چ � زا� ر� �� � � � �ا� � � رو � �� � ر � ا� �� � �  ٣٤

� � ��ا� ز�ۃ ادا �ے � وہ �آن � � اس  ملسو هيلع هللا ىلص�س �� ���ى � ز�ر �۔ ر�ل ا� 

� ا� �� � �� �دہ �� ا�رات �ا�ل ��  ملسو هيلع هللا ىلص  و� � � � ر�۔ آپ

و�ا�ت اور ا�رات و�ات � � �ح �ح و� ��� ۔اس �ح � �ت �  �آن � ا�م

� � �رح ا� ذ� دارى � �رى د�� � �� � � � � ملسو هيلع هللا ىلص وا� � � ر�ل ا� 

ا�ر � � � � � � � ا�م � �ورت � اور �آن � وہ ا�م � � � �ں اور و� � 

ا�ر ملسو هيلع هللا ىلص ا�ر � �� � � ر�ل ا�  و� � آ� � ان ��ت � ا� �� ا� �� � � �

د وا�ط اور ا��ل �� ا� �� � ا� �� �رى � �� � � � وہ �ر�� � � ا�

  :� دو�ر� �ں �ا�� � �� � د�۔ ا� ا��ت �

� � اس � � ��� � � ��   � � ا� �� � �ف اس � �� �دى � � ۔

 �� د� �� �۔

� ا�ط �� �م ملسو هيلع هللا ىلص اس � ا� �ل �ر � � � � ا� ا� �� �ر�ل ا�  

�رت � �رى دے دى �� ۔ � � �رى � �� � اور � � � � �� � �� � �ت � 
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اس � د� � �� � ۔ ا�ا� �� � �ف � �� � � � آ� � �� � �ت �ر �� 

� � اس � � �� ر�۔ �� اس � � ا�ر  اس �ت � �ز �ںملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا� 

� ا� � � � ا� ذا� ا�د � �� ��ن � � � � � ا� و� � آ� �۔ � � �� 

ا� ا� � ذات � � � � �� � �خ �� � ۔ �� �آن � � ا� �� � � � 

� �� �� � اس و� � � آ� اس �رے  ،� �ر � ��ں � � �ك � �� ��

 ا� � �ف � �  �دى � ملسو هيلع هللا ىلص ۔ ر�ل ا� � � �� � � ان � ر� �� � � � � �راً

 ۔)٤٠(

اس � � ر�ل ا� � � ��ن دان ا�ط ا� � � � آ� � اس � �� ��  

 � � و�� � د� � � �� � � �� � � �ا� (� �ر� �)��ن ���ن �ا

� � � �ل �� �ں اور اس � �� ملسو هيلع هللا ىلص �� � �ل دوں���اس � اب � � ر�ل ا� 

  �� �ں اس � اس � � � �� � ۔

 در� �آن �   � �   � �ت وا� �� � � �� � ��ت �آن � ��

� � �  � ز�� � �ملسو هيلع هللا ىلص � �� � � آپ ملسو هيلع هللا ىلص ا�ط � �ا� � ا� ر�ل ا�

�� �آن � �� � اس � در� �� �آن � �ا� ��۔�ں � � � � � � �آن � 

 ر�ل ا�   ا� �ا� � �ا�ملسو هيلع هللا ىلص �و� �  �   ذا� ��ں  ا� �  اور �� �� �ام ؓ

ا� �ا� � دو�ں � �ا� � �ق ��۔ � �� � ا� ا�ل � � �  ،�� �� � 

� �ل � � ۔ اس � � در� � � � ملسو هيلع هللا ىلص � � � �ف ر�ل ا� ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا� 

�ے۔ ا� ا�م �ں در� � � � ر� ۔ � � � � � � � � وہ �� �� 

 � �� �ح � ۔ � � �ر � � � �ا �ا۔‘ �ض � وا� � �� 

� � � � ان ا�م � �� ا�م � � � � � اور � � ا�� ا�س � � ۔  

 �  ،ھ)� �ن � � �٥٠٥ى �ى � �وع �� � � إ�م �ا� (م � �� � دو�ى 
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  ۔)��٤١ � ا�ل � � ��ں � � � �� � � (

�ں � اس �ت � � � �  � ا�دى �ں � �ورت وا�ملسو هيلع هللا ىلص آ�ت 

 �ملسو هيلع هللا ىلص آ�ت   �ورت و� �  �� � ا� � � ا�دى �ں �  � �آن

  د�ى � � �

 ۔)٤٢( ﴾ نيوُبْشری لِْلُمْسِلمِ  محةًدی وَّرَ هو  يئانًا لُِّکلِّ شَ يَ َک اْلِکٰتَب تِبْـ يْ َونـَزَّْلَنا َعلَ  ﴿

� � � � ا� �ب �زل � � (� �) � � � �ن(�)� اور ��ں �  ��: 

  ر� اور �رت � ۔ �ا� اور �

� �اد � وہ و� � � � � ا�ن � �ا� اور ر�� �  "يئلکل ش "�ں �  

  : � ۔ �آن � �ول � �ض و�� � �ع ا�� � �ا� � ۔ �آن ا� � �د � �

  ۔ ��ں � � �ا� �  )�آن( ۔  )٤٣( ﴾دی للناسه ﴿ 

��آن ا� �ول � � � �� � � ا�ن � � ر�� و�ا� �ا� �� � 

� � اس � � � ا�ر � ��� � � دور � �� � ��ت � � �ن �آن � 

 � � �ل � � � ��د � � اس � � �آن � آ�ت �ود � � ا�� ز�� � � �

� دن � �رج � �ادث وو�� � �� �ع �� � ان � � � آ� وا� وا�ت � � 

ٍ ’�ن �آن � � ��د � � ۔ � � � د�ى �ں � � 
�

�
�

  � � � � �ن � ۔‘‘ �� � �

 اس �ال �  کون جامعًا إال واْلَمْجُموُع يوال " : �اب � ��� �إ�م أ� ا�ق �� ؒ

  ۔ )٤٤( "ياتُمْوُر ُکلِ يه أفِ 

  ۔� اس � �ت �ن �� � �آن � �� � �م � � �� :

  اور ا�د � � �م � �� � ۔ملسو هيلع هللا ىلص اب ان �ت � �� �ت � ر�ل  
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 : � � ��إ�م �� ؒ 

  ا� �� � �آن � ا�م � �ن �ر ��ں � � � ۔ 

  � أ�م � �ر � �آن � �ن � � �۔ :١

  � ا�م � � � �� � ا� � وآ� و� � ذر� �ن �وا� � �۔ :٢

�ن � � � �رے � ا� �� � ��  �ملسو هيلع هللا ىلص � ا�م وہ � � � ر�ل ا�   :٣

� ا�� اور ان � � � ملسو هيلع هللا ىلص � �� ا� �� � �آن �� � ر�ل ا�  �آ� � �

� �ں � �ل � �� ا� ملسو هيلع هللا ىلص � �� � �ض �ارد� � اس � � � � ر�ل ا� 

  � �ل �۔ �� � �ض �ارد� � و�

  ۔) �٤٥ أ�م وہ � � � �م �� � � �� � ا�د �� �ض �د� � ( ٭۔

  ﴾ يئٍ انًا لکل شيتب ﴿ا�ظ ��رہ آ� �  ھ) �٣٧١ �ا� � �� أ� � �ص (م

� ���  

ا�ن اور : �م �ر�ں � ل � دو�ى�س وا�د اور ا�� ،ا�ع ، � ر�ل ’’ 

� و� � � ا�م �� �� � وہ � درا� �آن � �ن اور اس � و�� �  �ل � وا�

 ۔ )٤٦( ”�� �آن ان �د�� ��  اس ،�  �ر�

 �ص ��� ��رہ آ� � �ا� � �س وا�د � � � ا��ل �� �� �� ا��

�: 

 ُحْکما  ثةنا إذا َملْ جنَِْد لِْلحاداِس وذلک أليالقوِل بِالق حةعلی صِ وهذه اآلية دالة ""

 ن فیأتعالی  خَرب اهللاأوال فی اإلمجاِع وقد  ةمنصوصًا فی الکتاِب وال فی السُّن

ِل االستدال النظِر و يقةن طر أِن ثـََبَت يموِر الدأمن  يئاٌن لکِل شيالکتاِب تب
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 هذه اجلهة ريمْن غَ  هاوِصُل إٰلی ُحـْکميُ  هناک وجه ْبقَ يَـ ِاْذ ملَْ  هعلی ُحْکم اسِ يبالق

  ۔ )٤٧( ""

� آ� �س � � � د�� �� � وہ ا�ح � � � � � �ا �ہ � � �  

اس ��ن � �� � �آن �� � � ر�ل اور ا�ع � � � � � ا� �� �  ،�ب ا� 

د� � � �� � و�� ��د � � � �ت �� ��� � � اس � � � � � 

�م �� � �� ا�د ورا� اور �س � ذر� ا��ل � ۔ اس � � اس �� � � ا � 

  ذر� �� � ر�۔� � � �م �� � �� اور 

�رى � � �� � � � ا�� ز�� � ��ود ��ت � ا�� ا�زى �ن � ��  

� �رت � � �ا � ۔ اور ا� �ت � � � آ� وا� �� � ‘‘ �ت ’’�آن �� � 

  � � ا� وا�ط ��م ا�د � ۔

� ��ر ���د �� � � � اور اس � �ورت و� � ملسو هيلع هللا ىلص � �ں � � � 

� ا�دى �ں � � � و�ہ � �د � � � ۔ � ا�د� ملسو هيلع هللا ىلص �ت � � آپ 

 :و�ت � �د وا�ت �� � �

 � �وہ � ان �ں � �ورت اور � � �� � �رت � ��  …٭ 

 � � د� � �ت �ب ا� ا�ر ؓ ے ملسو هيلع هللا ىلص �ر � ر�ل ا�  �
�

� � ا�� � � � � �ا�

  : �ض �

َمُه َوال  يَا َرُسوَل اللَِّه ،(( أَرَأَْيَت َهَذا اْلَمْنزَِل ؟ أََمْنزٌِل أَنـْزََلَكُه اللَُّه لَْيَس لََنا َأْن نـَتَـَقدَّ

 قَاَل : َبْل ُهَو الرَّْأُي َواحلَْْرُب َواْلَمِكيَدةُ   أَْم ُهَو الرَّْأُي َواحلَْْرُب َواْلَمِكيَدةُ نـََتَأخَّرَُه ؟ 

((... .  

 � � �م ا� � � اس � ا� �� � آپ � ا�را � اور � � (ملسو هيلع هللا ىلص)! � ر�ل ا�   �� :
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  �  �  �  �  ��   آ� �  �  �   � ؟�ا�ر ��  �   اور  را�    ا� ��  � ملسو هيلع هللا ىلص �

 ۔ � را� اور � �� � ���� �

� � آ� � �  � �م �� ا� � �ملسو هيلع هللا ىلص �ت �ب � ا�ر ؓ � �ض � � ر�ل ا� 

 ا��  � �س �    � � �رے � اور  اس  �� �۔ �� ��رہ � ��� � �

  � �� � �� � ر� اور ا� � �۔ �د�

  ��: �� � را� دى۔  ۔)٤٨())شرَت بالرٔایأَلقد (( :� ��� ملسو هيلع هللا ىلص� �� 

   � ا�دى �ں �ملسو هيلع هللا ىلص ا� �ح آ�ت    …٭                      � �د �� �ورت 

ا�ت �� � �رت � ��د � ۔ � � ا�ر � �� � � ۔ � � � � �ى �ل �

� ا� �� � � �� � ا� �ورت � � وہ �د � ا�ر � �� �س � ���ں��ور ان � 

� �� ا�ب �ا �د� �� �� روا�ت � �� �ت ا� ؓ � �� � � �ا�ت � � 

  ۔)��٤٩ �ے ��ر ت �� � � � � (ا�دى 

� ا�دى �ں � �د �� � � � ۔ ا� � � ملسو هيلع هللا ىلص آ�ت  …٭ 

 �ر� اور �ت � ��ں � ��ر � � �دى �� � �� �ق ِ�� � � �  �� �

� ا�ا� �� دور � � � �ات و�ت � �� � � اس �ا� �� � � �� ا�م 

�ت � �� � � �� � �ى ��ں � �� �ق � ��ہ �� �� ۔ اس � � �ت �ہ ؓ 

ا� �ل  � ��ا� � � � �ت � � �ل ر�ن � روا� � � � �� �ر � ��

  ۔)�٥٠(

�� � � �د�ں � � � � �د � � ��ہ �ڑ د� � � اس و� � ا�م ا�  

  �ظ �ت � �رت � �� آ� �۔
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� ا�دى �ں � �ورت و� ��� ملسو هيلع هللا ىلص ا� �ح آ�ت     …٭ 

� ا� وار�ں � � � و� �� ملسو هيلع هللا ىلص  آ�ت و�� � � � ورا� � �� �

 ۔)�٥١ � ��� � � � وارث �ں(

ا� �ح ورا� � �ا�  �� اس �رت � دو�ے وار�ں � �� �ا�� �� �۔ 

�� � � �ن �  ۔)�٥٢ � ( � ��� � �� �ك �ن � �ل و�ع � وارث �

  وارث �� �� � �� اور � � � �ك  ر� دار � �� � وارث �� �ن �� � ۔

� اس �ت � زور د� � � وہ ملسو هيلع هللا ىلص ا� �ح �ح اور �دى � �رے � آ�ت  

 ۔)�٥٣ �� ادا �� � ا�� ر� � �ور �دى �ے (

 �ا   �   �ق  ۔ اور  د�  �ار �   �ت ��   ا� ��  ��  ��  �   اس �  �

ا��� � � � �ا� � دوراِن � � �رت ��ق � ا�زت � دى � � � � 

� �ا� � ��� ۔ اور�� � � �ح �� � ا�از �� � � د� �� � � و�� � ا�ازہ 

 ۔)��٥٤ (

� �م ا��ت ��� و�� �ور�ت � � � � ۔ اور � وہ ا��ت � � � �رے � 

  �آ� آ�ت ��ش �۔

� ا�دى �ں � �ورت � � � � ملسو هيلع هللا ىلص اس �ح آ�ت     …٭ 

� �  ھ دوڑے اور �ن � � �وہ �ق � �� � � �ف � �ر � � �� �رہ

� �ر � زور �ڑ� � � � �ن � �� � �اوار � ملسو هيلع هللا ىلص آز�� � �� � ر�ل ا� 

 اور � � �دؓہ ملسو هيلع هللا ىلص � � � �� �� � �� ہ � � � � آپ  � �ت � � �ذ ؓ

 � �رہ ��� � ان دو�ں � �ض �
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ال بُدَّ لََنا ِمْن اْلَعَمل  به اهللا كَ َمرَ أئًا يْ ْم شَ أ هفـََتْصَنع همراً حتُِبّ أ رسول اهللا اي (( 

 ...)) لََنا هئاً َتْصَنعيم شه أب

� ر�ل ا� � � ا� �� � � آپ � ��� � اور اس � ���� � � ا� ‘‘  ��:

  ۔’’ر اس � � � � �رہ � � آپ �رے � �� �� � � ا� �� � د� � او

   :� ار �د ���ملسو هيلع هللا ىلص آپ 

ولکين رايت العرب قد رمتکم عن قوس واحده، و جاووکم من کل جانب، ((

   .....))کسر عنکم من شوکتهم أن أردت أف

د� �م �ب ا� �ن � � �  �ا � � � � ف اس � �� �� �ں � � �‘‘  ��:

�� �ں � ان �  �وں �  �ر ش �� � آ�دہ � اور �را� �رے � د�ار �د� � � ۔�

  ۔’’�� �رے � � � � �ح �ڑ ڈا�ں

  : ر� ا� � � �ض �  �ت � � �ذ

وثان األ ةوعباد باهللا كالء القوم علی الشر ؤ وه: قد کنا حنن ا رسول اهللاي((  

 نيفحأعا، يو بأإالقری  رةا متهکلوا منيأن أطمعون يال  فهم فهوال نعر  عبد اهللاال ن

من  �ذهما لنا  موالنا: واهللاأم يهنعط بهو  كعزنا بأو  لهدانا وهباإلسالم  کرمنا اهللاأ

نت أففقال م ينهبننا و يب کم اهللاحيف حتی يم إال السيعهال نعط واهللا جةحا

  ) ۵۵( وذاک))

� ر�ل ا� � � اور � �گ �ك و� �� � � � � � �گ �� � ا� �ر  ��:

� �ف � �� �� � � ڈال � � �ا� اس � � ان � �� � �ر � د� �� � � 

�� � آپ اور ا�م � ذر� � �ت دى ۔ � اب �  � �ض �و� � ��۔ اب � ا�

ر�ل ا�  � ؟ �ا � � �رے اور ان � در�ن �ار � � �ے � ۔ ا� ا� ا�ال د�

  � ���� � �� اور وہ ��۔ ملسو هيلع هللا ىلص
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دى ۔ � � اس �ت � اس � � ت � � �ذ ؓ � وہ �� � اور اس � درج �� � � 

� � ا�ر اور د� ��ت � �ں ا� را� اور ا�د� �م � ملسو هيلع هللا ىلص �ت � � ر�ل ا� 

  و� � �ا� � �� �ام ؓ � ا�ف � � �ف �ل � � � � ���۔

ورت و� � � � ا�دى �ں � �ملسو هيلع هللا ىلص ا� �ح آ�ت     …٭ 

ملسو هيلع هللا ىلص ا�� �دوں � � � ۔ � ز� �ر �د اور�رت � �ا �آن � رو � �رى � � آپ 

� ��� � ا� � �� �رت � �ف � � ر� � � � ، �ا� �ت �در � � �ا � � 

 ۔)�٥٦ �رغ � ���( � اس و� � �� � �� � � وہ � � �ا�

�� �رت � �رڈا� � ا� ر� � � � �ت ��� � �� وا� � � �ص   

  ۔)�٥٧ �� ادا� � (

 آپ    �ح  ا�  ۔ �   را� �  ��   �ب  �م �   آج  ��ن  � ملسو هيلع هللا ىلص �  ��رى �

�� � وہ ا� �� � ا� � و دودھ �ر� � ار�ب �� � �رت ��ر �� � � � �

 ۔)٥٨(

  �   �ر �   ا� �  �   �د�  ا�م ���   �ى �  � �  �   دى  ا�زت �   اس �ت �

��۔ آج � �ں اور �ا� � �ق � � آواز� �� وا� اس ا�� � � � 

  ن � �� �۔�� �� وا� ��

� ا� ��ں � �� �� � ا�زت � دى � � �رے � ملسو هيلع هللا ىلص آپ  

 : �م � �ا ا� �� � �ف � �ر � � � �

ا� �د � ا� �رت � �� ��رى �� ا� �وان ادا �د�۔آ�ت � �وان  ۔

 ور �د � �ر ہ � ا دى۔وا� �� � � �رت � � د�ا
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� �ى �ا�زت دى � وہ ا� �و� � � � اس � ا�زت � ملسو هيلع هللا ىلصا� �ح آپ   ۔

  ۔)�٥٩ ا� ر� �ل � � � � ا�ا�ت � � �ورى �۔ ا� �ر ى �ر � � � (

�� � اس � �ان � � د� � �� ا� �� اور �درى � ملسو هيلع هللا ىلص آپ  

�ج � � ملسو هيلع هللا ىلص �ف �ے �ے � � اور� ��ر � �۔ � اس � �� �� آپ 

  �۔ ��ر � �� �� � � �� � � �� � � ان � �ا� � �ں

  ��ں � �� �� �� اور ا� ��ى �� ر�۔ أ: 

  ر� اور ان � �� � � �� د�۔ان � �ورت � �ل  ب: 

  ۔)٦٠ا� دو�ے � ���دارى �� اور���� � ا�ب ��( ج: 

 :� �� �ملسو هيلع هللا ىلص �� ا�� � � � ا�م ��د � � �ف � �ى 

 ر� � �ا �آن � �ر�دہ � � � � � � �� � اور �م �ء …٭ 

  �� �۔  �ر � اس ��

�دوں � � �� اور ر� �ے � ا�ل �ام �ار د� � � ۔ ان �  …٭ 

  � � � � �ہ � �� �۔ �� �دوں

د�� ا�م � اذان � �ں �� ��ں � را� � ۔ �ز �س �  …٭ 

ا�و� � � � ا� � اذان � �� � ۔ � �� و�  � اور �ا� � � � ��

اور  اس � ا�ظ ،� ۔ � �� � � � � � اذان دى �� � ۔ اذان � �� �ر  دى ��

  �ت � � � �� �۔

(�� ��)� �� �ن �� � ۔ ا� � ذى �ب  حمر أهلية� �  …٭ 

  ۔)�٦١( �� وا� در�ے )� �� � �ن �ف � � � �آن � � �ع (� �ڑ
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� � � رو� � � ا�ل �ن � � � � � اور �� � �� اس �  …٭ 

   � � ��۔ ا� �ح � �  � اور �� �

 ���  اس �ر �  ا�م ���  �۔ے ��

نص يمل  رةاء ال حتصی کثيشأ نةاالستقراء دل علی ٔان فی الس"

 ميا وحتر تهو خالأا تهعلی عم أة نکاح املر مين کتحر آالقر  ا فیيهعل

  ۔)٦٢("وکل ذی ناب من السباع  ألهليةاحلمر ا

� �� � ۔ ملسو هيلع هللا ىلص �� �م � � � �آن � � و�� اور اس � � � ا�ر �ل ا� 

� دو�ا �د � � � �ف �� و� �� � اور � � ا� � � �� � � وہ �آن � �

� �� اور �� � �� ا� �ل ملسو هيلع هللا ىلص �م � � � � � � ��۔ ر�ل ا� 

 اور � ا�دملسو هيلع هللا ىلص � �� وا� �د� � � �� ان � رو� � ر�ل ا�  ى �ں�� �د

  �ورت � � �ر � � ��۔

� ملسو هيلع هللا ىلص �آن � � � ا�م � �ن �� � � � � و�� آ�ت 

� � ���: 

ز�ۃ اور � و� ہ � �رے � ا�� ��د � ‘ روزہ ‘ �آن �� � �دات � �ز 

  � � � � آپ � �� � � وا� �� �۔ملسو هيلع هللا ىلص � � ر�ل ا�  ان � � � �

ا� �ح �آ� ا��ت � �م � � �� �ف ر�ل ا� ��� � ۔ �ل 

 �ر� �آن � � �� � � � ورا� �� وا�ں � �� ور� � � ��۔ � ا� �

  :� ���ملسو هيلع هللا ىلص � � �ا � ۔ ر�ل ا� ملسو هيلع هللا ىلص �� ر�ل ا� �م � �

  ۔ )٦٣()) قةصد اهال نُورث ما ترکن(( 

  � ا�ء � � وارث � �� اور �را �� �� � ۔ ��: 
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‘ � �� � � وا� �� � �� �� اُ ن ��� ملسو هيلع هللا ىلص � �م �� آ�ت 

 ا�‘��  ا�  ر�ل �  �  �  ��   وا� �  �  �   اور  �ورت  ا�دى ملسو هيلع هللا ىلص �  ا� �

�ں � �د ��۔ �� � �ت �� آ� � � ا�� ��ن � � و�� اور اس � ار�ء � 

� � �دہ ملسو هيلع هللا ىلص  ا�د � � ا� اور �دى ا�ل � � �� � � ا�ل � �ا� ر�ل ا�

� � � دور اور � ز�� � ��ن �زى � � � � و�ون �� � ا� �م �� � � 

�آن و� ��ش �ں۔ � � رو � ا� ا�د � � �ورى � � وہ ا� �م � ��ں � 

ى � ��� � �رى ر� � راہ ا�ل �� در� �� �� � ��۔ اس � اور �

  �ار �دى۔

    آپ ملسو هيلع هللا ىلص آ�ت �  �   �د�  وا� �   �ورت  اور  �د �   �ں  ا�دى �

� � ملسو هيلع هللا ىلص � ا�دى �ں � �� � �� � �م �� � �� وا� �� � آپ ملسو هيلع هللا ىلصؓ 

 � �ف � �� �� �� اور � �ں � � � ا�دى �ں � �آ� ا��ت � ا� ��

  �د� ��۔
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 �ا� و�ا� �ت

 ۔٤/١٧٠: ء ؛�رۃ ا�٥٩/٧ :؛ �رۃ ا�٦٦ ؛أ�: ٣٣/٧١؛ �رۃ ا�ٔ�اب�٣/٣١رۃ آل �ان   ۔١

  ۔١١٣ /٤  :ء ا��رة  ۔٢

 ٢/١٢٩ ا�ۃ�رة  ۔٣

 ١٥١أ�: ۔٤

 ۔٣/١٦٤آل �انة �ر ۔٥

 ۔٦٢/٢ا� �رة ۔٦

 ۔٣٨ص: ‘ ١ج‘ ا�� �ٔ�م ا�آن ‘ ا��  ۔٧

 ۔١٤/٤:ا�ا��رة  ۔٨

  ۔١٦/٤٤:ا� �رة ۔٩

 ۔٦٤أ�: ۔١٠

 ۔٣٣/٢١:ا�ٔ�اب  �رۃ ۔١١

 ۔١٤ص:‘ ١ج:‘ا�دات‘ إ�م را� ا��  ۔١٢

 ۔١١٠‘�١٨/١٠٩رۃ ا�    ۔ ١٣

 ۔٥٩/٧: �رۃ ا� ۔١٤

 ۔�٢/١٦٣رۃ ا�ۃ: ۔١٥

 ۔�٥٣/٤٣�٤٨رۃ ا�:  ۔١٦

 ۔١٧/٣٦:�رۃ � ا�ا� ۔١٧

 ‘�ب � ا��‘ ا�اب � ا�� ا��� وا�رع � ر�ل ا� ‘ ��ى ،� ا��ى ۔ ا���  ۔١٨

  ۔��٢٤٠٠
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 ۔١٠٣:/٤ء�رۃ ا� ۔١٩

 ۔�٦٠٥ب ا�ذان ،�ب ا�ذان �������، �� ‘ � ا�رى ‘ا� م �رى  ۔٢٠

 ۔�٢:١٨٣رۃ ا�ۃ ۔٢١

 ۔��١١٤٥٤‘ �ب � �ث ا�� ‘ �ب ا�ا� ‘ ا� ا�ى ‘ إ�م �  ۔٢٢

 ۔١١/:٤ء�رۃ ا� ۔٢٣

 ۔٥/٣٨ : ا��ہ �رۃ  ۔٢٤

  ۔�٦/١٤١رۃ ا��م ۔٢٥

   ۔�٥١/١٩ر ۃ ا�ار�ت ۔26

� ۔ ذ� ا�ء ا� ‘ �ب ا��ع ‘ � ا� �ن ‘ ا� �ن  ۔٢٧
�
���

�
 ۔٤٣٠٥۔ ���ب ا��

  ۔�٢/١٧٧رۃ ا�ۃ ۔٢٨

  ۔��٥٦٤٥ ‘ �ب ا� � ا� � ‘ �ب ا� ‘ ا� ا�ٔو� ‘ ا�ا�  ۔٢٩

 ۔٤٤:/�١٦رۃ ا� ۔٣٠

 ۔٧/١٥٧ :ا��اف�رة  ۔٣١

 ۔٥/٤ا��ۃ  �رة ۔٣٢

 ۔٩٠أ�: ۔٣٣

 ۔٤/٤٣:ءا� �رة ۔٣٤

    ۔٧:٦ا��ۃ �رة ۔٣٥

 ۔٤/١١ء:ا��رة  ۔٣٦

  ۔٤/٢٣ء:ا� �رة ۔٣٧

 ۔٣أ�: ۔٣٨
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 ۔٣/٩٧:آل �ان�رة   ۔٣٩

  ۔�٨/٦٨رۃ ا�ٔ�ل   ۔٤٠

��ٰ� ‘ إ�م �ا�  ۔٤١
�
����

  ۔٧٥ص: ‘ ١ج‘ا

 ۔�١٦/٨٩رۃ ا�  ۔ ٤٢

  ۔�٢/١٨٥رۃ ا�ۃ          ۔٤٣

  ۔٣٦٧ص:‘ ٣ج‘ ا�ا�ت � ا�ل ا�� ‘ ��  ۔٤٤

  ۔٢٢‘ ٢١ص:‘ا��� ‘ إ�م ا��  ۔٤٥

 ۔١٩٠‘١٨٩ص: ‘ ٣ج‘ ا�م ا�آن ‘ أ�� �ص  ۔٤٦

 أ�۔ ۔٤٧

  ۔��٨٧٣‘ �ب ذ� �وج ا� � ا� � وآ� و� ‘ � ا�ۃ د�‘ إ�م �  ۔٤٨

  ۔٩ص: ‘ � اول ‘ �ت ‘ ا� �   ۔٤٩

  ۔٤٠٢، ص: ٢ج‘ �ر� ا�� ‘ �ى   ۔٥٠

  ۔��٢٠٤٦‘�ب ��ء � � و� �ارث‘ �ب ا��� ‘ �� ا��ى   ۔٥١

  ۔��٢٠٣٣‘�ء � إ�ل ا�اث � ا� وا���ب � ‘ �ب ا�ا� ‘ أ�   ۔٥٢

�وجملسو هيلع هللا ىلص �ب �ل ا� ‘ �ب ا�ح ‘ � ا�رى ‘ �رى   ۔٥٣
�
�
�
� ا�ء ۃ �����

�
�
  ۔��٤٧٨٠‘� ا�ع ��

� ا�ء ������� ��(�ب �ل ا� �� ‘ �ب ا�ق ‘ � ا�رى ‘ �رى   ۔٥٤
�
 )�ٓ� ا� إذا ����

 ۔��٥٠١٩

  ۔٢٤٦ص:  ‘٢ج‘ ا�ۃ ا��‘ ؛ا� �م ��١٣١٣ ‘ �ب �ء ا�ٔ�اب ‘ د�� ا�ۃ ‘ إ�م �  ۔٥٥

  ��‘ ذ� ا�ن �ٔن ا�أۃ ا�� ا�ۃ ��� � �� و�ْت ‘ �ب ا�ود ‘ � ا� �ن ‘ ا� �ن  ۔٥٦

�۔��‘ �ب ا�ود ‘�ى �� ا�‘ ؛ ا��ى ٤٥٠٦ 
�
�
�
�
  ۔�١٣٥٥ب �� ا�� ������ٰ� � 
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  أ�۔ ۔ 57

  ۔��١٦٤٥‘�ب � ا�ف � � ���‘ �ب ا�ود ‘ � �  ۔٥٨

�� ا�� ������أۃ أن �ٔ� �‘ �ب ا�ت ‘ � �رى ‘ �رى  ۔٥٩
�
  �ب إذا � ���

��� وو��  ������  ۔��٥٠٥٥‘ ��وف � � �

  ۔ ��١٤٧٥‘ �ب � ا�‘ �ب ا�‘ �� ا��ى ‘ ا��ى  ۔٦٠

 ۔١٦ص: ‘ ٤ج‘ �ت اا�‘ ��  ۔٦١

 ۔٢١ص: ‘ أ�  ۔٦٢

  ۔��١١٤٥٤‘ �ب � �ث ا�� ‘ �ب ا�ا� ‘ ا� ا�ى ‘ إ�م �  ۔٦٣

  

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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 �وِغ �

  � رو� �  ملسو هيلع هللا ىلصر�ل  أ�ہ

The Progress of Education  

in the light of Prophetic Model 

 

� �ٔ�� ��� � � ���
�
� ����  

ABSTRACT  

Education has been considered the core value of human life. 

Religion and education are interrelated. The preaching of religion 

depends upon the education and training. Our holy Prophet (SAW)   

was an ideal educationist not only of his times but for the future 

generations as well. 

                 The article deals with the importance of education in the 

light of prophetic model. Prophet Mohammad (SAW) has 

emphasized on education and guidance of Muslims. He has 

established many educational policies for the Muslims which include 

Treaty of Madina, brotherhood of Muslims, construction of masajid, 

establishment of Suffa. These initiatives provided a ground work for 

future generations in shaping their educational syllabus and policies. 

Keywords: Education, Prophet (SAW) as Educationist, Educational 

policies of Islam, Religious education. Educational syllabus of 

Prophet (SAW). 

     

                                                 
 �� �  �����  � ���� �����   ����  ������   
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�� � �:  

�  �  �  �  �  ��
�
������(Education))١(�  � 

�
���� ��

�
�  ��  �  �   �۔ ��

�
��  ���� 

(Educare) )� � ��� �� � � � ۔ �  �
�
 �   ۔)�٢ ��� �

�
�����

�
� �ٓ��  ��� ������

�
���

 �� ���� � ����  ��ء � ���
�
���� � ������ ��

�
� ����

�
��� � ��)� ���

�
 ۔)�٣ �

� �� � ��� �  ����� ��� (Educator) � ء��
�
���� � � ���  ������ ��

�
� ����

�
��� � � � ���

�� �۔����� �ٔ � � � ��� �۔ ��� � ���� � (�،�،�) �۔ � � 
�
�� �� ������ ��

  � � ۔(
�

�ٓ����� 
�

� � � � �  )٤()يقتهحبق يءالشادراك العلم � � �۔ ������

� ��
�
  ۔ � ���� �� � �� �۔��������� � ����  �  يءذات الش إدراك����ّ�: 

�
����

�
� � � �)

 ���������)۔

 )٥( نهع يمنف يء هوو نفس شله أو موجود يء هبوجود ش يءالحکم علی الش �����:

)� ��� � � ���� � � ��� �  ��
�
�� � � �� � ��� �� � �  ���� � ��� �  ��

�
�� � �

 � �)۔

��� � � �۔ ���� ����ؒ
�
� ���� � 

�
����

�
��� � � �����  � ������� 

�
����

�
��� � ��� � � ���

�� �۔ � � � �� ��� �۔ 
�
��� ����� � ����

�
��� ���

�
�� �۔ ��� � � � � �����

�
�� �

�� �۔ 
�
�
�
�� �� �������)� ��

�
��� ���

�
 �ٓ�� ��� �� ��ٓ�� ������ ��

�
 ۔)���٦ �� � ��

 :� � ۔٢

 �ٓ��  ��� �� �� ��� � ����
�
� � � � � ��� �� ��� � � � � ���

�
�� � � ���� �� �

� ���� � ����� ���� � ��������� ����� ��� � � �� ��� � � ������ ، � �� �� ��
�
�� ����

�
� 

)� ��� ��� � ��� �� � ������ ���
�
 ۔)�٧ � � � � ��� � ���� � � ��� �

 � 
�

������ �� �� ��
�
��� ،����� � �� 

�
�� �۔ � ���

�
�� � � � ��� � ����� � ���

�
� � �� �� ��� 
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� ���
�
� �

�
 ۔)�٨ �� �( ����� �� � � ����� ������ �� � ��

 ������ � � � ۔٣ ��� ��: 

 �  ������ �  � 
�

��  �  ���  ������  ��� ��  �  �  �  �  ���   �۔ �  ���  �  �  �  ������  ��� ��

 � 
�

��� ������ �����
�
�  �

�
��ٓ�� � � ��� � ����

�
 �� � ��۔ ����� �ٔ � � ���

�
���

 ����� � � � � � � � �  ��� � 
�

����
�
��� � 

�
� � �۔ � ��ٓ��� � � �� ���

 � ����� � � ��� � ،� ��
�
�� �

�
�� � 

�
��� �� ���� � � 

�
����

�
��� � � ������ � � ��� � �

�
������� �
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�
���۔ ��� �� � � �� � � �� � �  ��� �� ��� � ����
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:� ٰ�� ������ نَساَن ِمْن َعَلقٍ  o اقْـَرأْ بِاْسِم رَبَِّک الَِّذْی َخَلقَ  ﴿�  اقْـَرأْ َورَبَُّک اْالَْٔکَرمُ  o َخَلَق اْإلِ
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  � ������ ��� ��� � ����� �:ملسو هيلع هللا ىلص ��� ���� � ����� ��� ����� �� ��

 � � �� ����� � �� � � �)۔)(٤٠())  نما بعثت معلماإ(( 
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�� � � ��� �۔ملسو هيلع هللا ىلص ���  ٓ� ��� 
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��� �   وهوال إعالم علما  يتو أشاب وال  وهوال إا ينبهللا ما بعث ا(( �����

��� � هللا ��)(٤٥())شاب ��� � � � �� � ������ � 
�

���� ���  ��� � � � � 
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 ��� ملسو هيلع هللا ىلص �� ��� ���  �����
�
� � � � ����� �  ������ �� �� � �

����  ���۔ ���  �����
�
�  �  �  �  �  �����  �� �  �����   �۔ �  �  ��  �  �����  �  �  �

���۔ ��� � � � �� �� � ���� � �� ��� � �����  

���� ���� �ملسو هيلع هللا ىلص ��� � � ���� ��� 
�
ثالث بناٍت او ثالث اخواٍت او  لهمن کانت ((� �����

 � �)( ٤٦()) ةالجن لهّن فيهفهللا ّن واتّقی اتهابنتان او اختان فأحسن صحب � � 

 � �� �� � �� � 
�

��� � ��� ������ �� ����� ��� � �� �� ���� ��� � �� � � ��� � �� ��
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�
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�
��� ������ 

� �� � � � ���
�
�

�
��  ������ ���

�
 � � �۔ ����� � �

�
����  �����

�
�� ٓ� � � �  ��� ��� � � �

 �ملسو هيلع هللا ىلص �۔ ���� ����
�

وآمن  ّيهل الکتاب آمن بنبأهجران: رجل من أم له ثةثال((� �����

ا أهطي مةأَ  دهورجل کانت عن يهوحّق موالهللا إذا أّدی حّق ا كوالعبُد المملو  د بمحمّ 

) ٤٧())جرانأ لها، فجها فتزوّ قها، ثّم أعتيمها فأحسن تعلمها، وعلّ يبها فأحسن تادبهفادّ 

) 
�
���� �  ؐ�  ������ � � ���  ������ � �  ��� ��� � ��� ��  ��� �۔ ��� ��

�
������ � � � � � �

��  ������ �� �ٓ ���� ��
�
���� � � هللا(�� ������(������) ��� � ٓ�  ��� (��)  ������ ��  ������ � � (������
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�
�
�
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�� ��� �)۔
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������ � � ��� � � � �� � ��� � � �����

�
�� ٓ� ��� � ،��� 

��� ملسو هيلع هللا ىلص ���� ���� ٓ� ��� ��� �� � 
�
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�
�  ��  � �� ������ � ملسو هيلع هللا ىلص � � � � � ���

� ��� � ��� � � � �� 
�

��� �� ��� � � � ����� � � ��  ��� ��� �� � 

وماً يّن دهفوع كومًا من نفسيالّرجال، فاجعل لنا  يكغلبنا عل ي قالت الّنساء للّنب((

 � هللاملسو هيلع هللا ىلص ����� � ���� ��)(٤٨( )) نّ رهّن وامظهفوع يهّن فيهلق
�

�� � ��� ��� � � �

��� ���� �� 
�

��� �� � � � ���� � �� ���  ��� �ٓ � ��� ،� � ��
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 � ���� ���� �۔ ��� ���
�

��� �� ��� � 
�

��� �  ��� ٓ�

) ���� ��)۔ ����) ������ 

  ����   �۔ ���  ��
�
���  �  �����  �  �  �  �����  �  ���  ��  �  �  ���

��� � � � ����� � � ملسو هيلع هللا ىلص���� ����� �� 
�

��� �� �� �۔ ��� ����� � � � ���

���� � � � � ��� ��� �� � � � � ������ ��� �� � 
�

���� � ��� � ����� � 
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 � �۔
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�
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��  ��

�
�  � �������  ������  � ملسو هيلع هللا ىلص � ������

 � � ��� ����� ��� ��� � �� �� � ����� ������ ��� ،���� � � � �  ��� �ٓ � � 
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�
��� � ����
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� � ������، ���، ��������� ������ ��� � ������ ������� �۔
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 �� � 

 ���� ����� � �� �� ������ � � � ملسو هيلع هللا ىلص ��� ٓ� ���������� � � � ���� �� ���� �� ��������
�
� ������ ��

 ��۔ ����  ������ � ��� �  ��������� �� 
�

��� � � �� ��� � � �
�
��

� �� ��� � � �  ؐ ��� ٓ� � �

�� ��:ملسو هيلع هللا ىلص ����
�
���

�
  ��� ��� � ����� �� �۔ ��� �

��� ��) (٤٩(﴾ جههُ ُدوَن وَ يْ رِ يُ  يِّ َواْلَعشِ  اةبِاْلَغدَ  مهُ ْدُعوَن رَبـَّ يَ َن يْ َوَال َتْطُرِد الَّذِ  ﴿ 
�
هللا � �� � �� �

 �)۔
�

�� ������ � ��� � 
�

��� � ���� ��� � � �� �� ����� � ٰ�� 
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����  ���:ملسو هيلع هللا ىلص ���� �����  �  �  ��  ��  �  �  الناس، تعلموا  وهتعلموا العلم علم (( �

 ������ )(٥٠( )) الناس وهلموا القرآن وعلمالناس، تع وهالفرائض وعلم �
�
�� � ��� ������ � �

�)۔
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  ���� � �� � � � ������ � ��� �� � � ���� �������ء ، ��� � � �� � �����

 �� � � ��� � �� � 
�
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 �۔  ���  ��  �  �  ��  ��  �  �  �  ���� ٓ�  ��� �  �  �  ��  ��  ���  ��� ٓ�  �  ���� ���
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�� ��� � ملسو هيلع هللا ىلص �� �ٓ � � � 
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��� � ��� ����� � ،�� � �� � �� �� � 
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��� �

 
�

�� ���
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� � ؓ��� ��
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�� ٓ�  ������ ��� � �� � � �� 

�
�� ��� ���

��� � ۔ ��� ���
�
��� �(� � � ���� � � ��هللا � �  ۔)٥٢ ��

��� �۔ ��� 
�
� ������ �  ���� �� ��  � � �� ��� ملسو هيلع هللا ىلص ���

�
���� ��

�
 �� �۔ ��� � � ��� ��� ���

)� ��
�
�� ٓ� � � � ������ � ؐ� � � ��� � � ؐ ���  ۔)�٥٣ٓ

�� ��
�
���

�
� 

�
�� �� ْلِحُدوَن يُـ ٌر لَِّساُن الَِّذْی َبشَ  هَعلِّمُ يُـ ُقوُلوَن ِإنََّما يَـ ْم هُ َوَلَقْد نـَْعَلُم ٔاَنـَّ  :﴿��� � � �ٓ

� � � �� � �� � � � � � �� )(٥٤(﴾ نيْ مُّبِ  يٌّ ـَذا ِلَساٌن َعَربِ هَ وَ  يٌ ْعَجمِ أَ  ْيهِإلَ 
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 � ���� ���� �ملسو هيلع هللا ىلص � �������  ۔� �� ����٢ ۔���� ��� ١:� ���

١:  ��� ����:  ��� ���� �� �� ��� � � ��� � ���� �� ��
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� ���� �  ��� ��� �
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�
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��� � �� ���۔ ���
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ا کالب اخر طهوان خل سهعلی نف كکون انما امسيفانی اخاف ان لاکل الکلب فال تاک
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�
������ ������ ��� ملسو هيلع هللا ىلص �۔ �� ���� ��� �� � � � �� ���

� ���
�
�� �۔ �

�
 � ��� ��� � �۔ � � ��

 ��� ���:ملسو هيلع هللا ىلص �ٓ ��� )(١٠٦()) لهورسو هللا کذب ايعرفون اتحبون يالناس بما حدثوا (( � �����

�� � � �� � � � �� ��� � ��� 
�

�� ���� ��� ��؟)۔هللا � ��� � ��
�
��� � � ���� � ��� ������ 

٣ 
�
�� �

�
������ �

�
�� ُ

�
 :۔�� ������ �

 ��
�
�� � ������ �� 

�
���

�
������ �  ���  � ��� �� � � �� �۔ ���� ���ٓ

�
���� � ���  هللاملسو هيلع هللا ىلص �۔ �
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 ���  ����� ��� � ��� ملسو هيلع هللا ىلص � � �� �� ����� �۔ ٓ� �
�
�
�
�� ���

�
� ����� �� � � �

������۔ ��� ����� � � � ��� � � ��� �����
�
� � � ��� �� � �� 

�  �  �� 
�

�� واذا اتی علی قوم  نهع فهمی تا ثلثا حتّ دهاعا مةاذا تکّلم بکل((  ��

 ���ؓ � � ���� ����( )١٠٧())م ثلثايهفسّلم عل
�

 � � � �� ملسو هيلع هللا ىلص ��
�

���� � ��  ��� �

 ��ٓ��  ��� �  ������ � � �� ��� � ��� �� � �
�
� �� �����   � ملسو هيلع هللا ىلص ��� � ������

�
��� �

���� � ���� ������ ��� � � �� ��� ��)۔ � 

���� �� 
�

تکلم بکالم يکان   نهذا ولکه سرد سردکميل هللا ما کان رسول ا((  � �:��

 هللا ���� ��( )١٠٨‘‘(يه حفظ من جلس الين فصل يب
�

�� �� �� 
�

���� � ��� �� ����

 ��ٓ�� � ���
�
� � �� � � ��� � ������ � �� ���� � � ملسو هيلع هللا ىلص � �� � � ��� ��� � �

����� � �)۔ � ��� 

 � �� ���  � � � �۔ �ٓ ��� ��� � ملسو هيلع هللا ىلص �� �ٓ ���  ����� � ��� � �� �� ��� � � �� ��� �����

 � �� �  ��� �  ���  � �۔ �ٓ ���
�
���� � ��� � ��� �  ������ �’’�������� �� � � �۔ � ��� � ‘‘ ��

 ��� � � � � �۔

���� ُت ين انا نائم اوتينصرت بالّرعب وببعثت بجوامع الکلم و ((  ����� �:ملسو هيلع هللا ىلص ��� � �

وانتم  اهللا ب رسول ذهف هريرة  قال ابو يديح خزائن األرض فوضعت فی يبمفات

 � ��� � � � ��� �� )(١٠٩‘‘( انهتنتثلو  ����� �� ������ � � ��� �� � � � � �
���

�� ���� �

� � ���� �� � ��
�
� � � ���  ��� �� � � �����  � � � � ��� �� � ���۔ ��� �

 ����� � �� ��� �)۔ملسو هيلع هللا ىلص � � � ��� ����
�

��� � ������ � � 

 :� � ������ ۔٤

 ���  �� ملسو هيلع هللا ىلص �ٓ
�

 هللا � � ������ � � � ��� �۔ �� ���� ������
�

����  ��� � � ��� �
�� ���

 ���  � ��� � �� ������  � � �� � ��� �۔ ٓ� ������ ���
�
� � ��� � � �

�
������ �� 
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��� � ���� � ��۔
�
� �� � 

�
��� 

ا ابا عبدالرحمن يرجل  لهس وقال يخم لهذکر الناس فی کيبن مسعود هللا کان عبدا(( 

ان امّلکم وانّی  رهاّنی اک كمنعنی من ذالي هوم قال اما انيذّکرتنا فی کّل  كلوددت انّ 

 نايعل آمةالس فةا مخابهتخّولنا ي هللا کما کان رسول ا  ظةتخّولکم بالموعا

 � هللا���)(١١٠())
�

��� � � �� ��� (�
�
����� �� ���)� �� � ��� � ��� � 

�
���� ��� �  ؓ��� �

��� ،�� ��� ����� � �� ��� � � ����
�
�����  ��� � ��� � هللا � ��� ����� � �� �� � �ٓ

�۔ � � � ���� � ���� ��� �� � ��  � �
�
�� � ��� � � � ��

�
�� � � ��� ���

���� ��� � � �� ��
�
 ���� � �� �� � ������ ���� ��� �� � �� �� �)۔ملسو هيلع هللا ىلص ��

  ۔٥
�

���� ���� �� 
�

��� � 
�

����
�
��� � �: 

�  ������ � ��� � ���
�
 � �� ��� � ���� �۔ ��� � ���  � � �����

�
 ��� ملسو هيلع هللا ىلص �� ��� ����� �

� �
��
�
�
  �� � � 

�
����  ���  �����  ������ �� 

�
���� � �� � 

�
��� � �� ��� � ��� ��

 ��� ��� ���� �� ����� � � �۔ �ٓ
�
� ��� �����  � � ملسو هيلع هللا ىلص ����� � ��� � � � � ��� ��� � �����

 � ����� �����۔ � ��� ��� �

:� � �� 
�

�� وم يلجم أ مهثّم کت مهمن سئل عن علم عل هللا قال رسول ا((  ��

 �� �� هللاملسو هيلع هللا ىلص ���� ��( )١١١())بلجام من نار مةايالق
�

���� � �� � � � � � ��� ����� �

 ��� �� � �� ٓ� � �
�
�� � ��� 

�
��� � 

�
��� � ���  �� �)۔� ��� �� � � ��� � ��

��� ����� � �� � �������� �� من  لهاوٰعی  غهبليرّب مبلّٰغ  هد الغائب فاناهبلغ الشيل(( :��� �� ��

 � � �� )(١١٢())سامع
�

������ � �� ��� � � �� �
�
�  ��

�
�� ��� � ��� �

�� �)۔
�
�� ������ � ������ ��

�
� � ����� �

�
�
�
�� ��� � ��

�
�� ��� �� � 

���� �� ��� ��� ٓ� �  ���:ملسو هيلع هللا ىلص �� � � � )(١١٣()) مهافضلکم من تعّلم القرآن وعلّ ((  � �����

�� �)۔
�
�� � �������� ������ � � � 

�
�� ٓ���� � � � ��� �� 
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 �������� � �� ۔٦ ������ � ����: 

 ��� ��� ملسو هيلع هللا ىلص �ٓ ٓ� �� � � ��
�
�� ��������  �� �� � � �۔ملسو هيلع هللا ىلص � � � � ������

�
�� 

 ��� ��� �� �:� ملسو هيلع هللا ىلص �ٓ  )١١٤())يهجلس فيثّم  سهمن مجل اهم احدکم اخيقيال ((  ����

� ��)۔( 
� �� ��� � � ��� ��� � � ���� � � � � �� ��� ���� ٓ� �� � � � 

:��� ����� � � ������ �� � )(١١٥()) مانهن اّال باذين اثنيفّرق بيحّل ان يال ((  ���
�
�

�
�� � � ���� ٓ� �

 �)۔ � �
�

��
�
���� � 

�
��� ��� �� �

� �� ��� ��� � � �� � ����� ٓ� ���� � � ��� 

:� � 
�

�� �� ������ �� ملعون لسان محّمد او  يفةفقال حذ قةاّن رجال قصد وسط الحل((  ���

 )(١١٦‘‘( قةعلی لسان محّمد من قصد وسط الحلهللا لعن ا
�

������ � � � � �� ���

  ؓ��
�

�� 
�

�� � � ��� � ���  ��� � � � � � 
�

���� ��
�
 � � هللا � � ��� � � �

�
���� ��

�
� �

���� �� � ��)۔ ��)(�� �ٓ � � � � � � ����� � 

  ۔٧
�

���� ���� � ������ � � �����
�
� � �  ������: 

 ��� ���:ملسو هيلع هللا ىلص �ٓ ����� � ������ � � ��� � �� �  ِ
�

وال  كمن طول كاليانفق علی ع (( � ���������

 ��� ��� )(١١٧‘‘( هللام فی افهادبًا واخ كم عصانهترفع ع ��� � � 
�

������ ��� � ������� ��� �

���� � � �� ����� ���)۔
�
� � ��� ���� �� � � ��  ������ 

 ���  � ملسو هيلع هللا ىلص �ٓ  ��� � � �۔ ���  � �  � ���� 
�

����  � � 
�

������  ��� ��  � ��  ��� �����

��� �  ���  ��� ��  ��  � ��  ��� �  �  � �  �   ����� �۔ ��
�
�� 

�
���

�
�
�
� �  ��

 ��)۔

 � � ��ملسو هيلع هللا ىلص���� ���
�

�� �:  

 
�

��� �������� � ���� � ملسو هيلع هللا ىلص �ٓ
�
� ،��

�
��� ��� ،� � ،� �� � � 

�
�� ��� � 
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�� � ������ � ������ �� � � �� �� � � 
�

��� ،
�

�����  �� ��� ������ � �� � � 
�

���  ������ ��

 �� � � �� �۔

  ۔١
�

���  ���� ملسو هيلع هللا ىلص �ٓ ِ����  �  �  �  ��  ��
�
�  ؓ��� 

�
��  �  �  �  ِ�

�
��  �

 ملسو هيلع هللا ىلص ��
�

��� �ٓ  �  ��  ���  ���  ����  ���  � 
�

����
�
�   ملسو هيلع هللا ىلص �

�
�� ��

�
� 

�
�

�
����
�
�  �  �

 � � � � ��� � � � �� � ������ ���������
�
� � ��� � � � � �� � ������ � �� � � ��� �����

)� � �� � � �� � � ���  )۔�١١٨ � � �����

 �� ۔٢  �� هللاملسو هيلع هللا ىلص ���� �� ���  ��  ،�  ��
�
��  �  �  �  �����  ��  ����  ��  �  ِ�

�
��  �

 � � �� � !�
�
�� ��� �  ��� ����� �� ��  �����

�
� � ��

�
�� 

�
� � ���� � � � ������ هللا ����

��� � ��هللا ���� � � �� ���  ����� � ��
�
�� 

�
 � �� �۔ملسو هيلع هللا ىلص ������ ��� ����هللا � � �؟ ��

  ��� ���:ملسو هيلع هللا ىلص �ٓ ئا وحق العباد يش بهشرکوا يوال  وهعبديعلی العباد ان هللا فان حق ا(( � �����

 �� ������ ��� � ���� � � ���� � � � � ��� ��� �هللا )(�� ١١٩()) م�عذيان ال  هللاعلی ا
�

���� 

�� � � ���� ������ �� � ��  � ���)۔هللا � � � � ��هللا � � �� ����� ��� 

 �����، هللاملسو هيلع هللا ىلص ���� �� �����  �� ���� 
�

���� � � � � � � �� � � �  �
�
�� 

�
��

��  ��� � ��� ���  ����� � ����
�
��� �  هللا���� � � � � �� � ��� �، � ��� ����� �  ��� ٓ� ،�� �

��  ��� � ���� �� هللا ��� ��� ���  ����� � ����
�
 � �� هللاملسو هيلع هللا ىلص � � ��� � � � � ���

�
�

�
�� �

���� 
�

�
�
�� ��� � ��� ����� �  ��� ���� � � ملسو هيلع هللا ىلص � ���� �۔ �ٓ

�
��� � � � � ��� � � �

 � ����� ���� �۔

���:هللاملسو هيلع هللا ىلص��� � ���� ��  رضی رسول يلما هللا اّلذی وفق رسول رسول اهللا مد الح(( � �����

 �هللاملسو هيلع هللا ىلص � � � � � ���� ��هللا �� �� ��� ��)(١٢٠()) هللا
�

���� � ��� � ��� � 

 ����� �)۔هللا�� ��� � � ���� ���� ��



 130 � رو� �  ملسو هيلع هللا ىلصر�ل  أ�ہ�وِغ �

 � ��� � � � ��� � هللاملسو هيلع هللا ىلص ۔���� ��٣
�

�� �� �� ��� � ���� �� � �� � �������� �� �� �

� �� � � � � 
�

 �؟ �� �����
�

��� ��� 
�

 ��� � �؟ ������ ��
�

 ��� � �؟ ��
�

�� � � � ���

�� ���� ��� ���
�
�� �� �۔ � � � � ��هللاملسو هيلع هللا ىلص � �� � � �

�
�� �� ���

�
� � 

�
���  هللا �، � ������

 ���� � ��� ��،هللاملسو هيلع هللا ىلص ������ ��� � ���� � � �� �۔ ���� ��
�

���� ��
�
� ��� �  �� ������ ��� ��

�
�

 ������ � ����� �۔ ��� �� 
�

��� 
�

��� ����� � ������ � � ����� �� � � ��� ����� ������ � ���
�
� � ���

�
��

��

 )� ��� � ������ 
�

 )۔����١٢١ �� ������ ���� ������ ������ ���� �� � ���

  ۔٤
�

���  �ملسو هيلع هللا ىلص �ٓ � 
�

��  ��  قر  ؤ يرنا و يصغرحم يس منا من لم يل ((�

 ��� � ١٢٢( )) رنايکب ��
�
�� � 

�
�� � ����

�
�� � ����  ������  ��
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 �� ۔٥  �:هللاملسو هيلع هللا ىلص ���� �  �   (� ١٢٣( ))كلنفسواحب للناس ما تحب (( �   (

�� �)۔
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�� � � ��� � � � � 

�
���� � ��� � � ��� 
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�
 �� ��۔��

 ���� �:هللاملسو هيلع هللا ىلص ���� �� ۔٦ ����
�
�����   تهفی حاجهللا کان ا  يهاخ جةمن کان فی حا(( �

)(� � ��� ١٢٤()) مةايوم القيمن کربات  بةکر   نهعهللا فرج ا بةومن فّرج عن مسلم کر 
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�
�� ���� 
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��  � �� هللا �� � ��
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�� ���� �� � ���  ٰ��

 � �� � � ��� � ������ �� �)۔هللا � � ������ � ��� � �������
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��� ٰ�� 

��� ۔٧ ����� � ������  ))قهبوائ رهمن جايأمن ال نةدخل الجيال  ((�� � �� � �

 � ���)۔١٢٥(
�

�� �� � ��� � �� � � �� � ����� � � ���ٓ�� ���)( 
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���� ملسو هيلع هللا ىلص� � � ���� ���� � � ��  ۔٨
�
 حهمسيم لم يتيمن مسح راس ((� �����

) (� � � � � � � � ١٢٦(  ))حسنات يدها يهمرت عل رة بکل شع لهکان   االهللا

 � ���� ���
�
� � ��� �� � ��� � ��

�
���� �� � ��� � ����� �� �۔ ��� � � � � �

�
�� ��
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���: ۔٩ �����  ����
�
�����  � � 

�
��  �  ���

�
��  ������  فی  كاح البر حسن الخلق واالثم ما (( �

��� ��� � � �� ١٢٧())الناس يهطلع عليت ان رهو ک كصدر 
�
�� ������ � ���

�
� � � � � �) (

��� �� � �� ��� � � ���)۔
�
� ��� ���� � � ��� 

 �ملسو هيلع هللا ىلص ���� ���
�

�� � � 
�

 � � �۔ ��ٓ��
�

 � �� � ملسو هيلع هللا ىلص �� �� ��
�

�� �� �

��� ����  ��� � � ��� ���� ������ � ���� �� � � �
�
����� ملسو هيلع هللا ىلص ��� �� � � ��� ��

 
�

 ������ ملسو هيلع هللا ىلص �، �� ��ٓ�� � � ���� ��� � � �� �۔ ��� ��ٰ � ����
�
ملسو هيلع هللا ىلص � ��

 �ء ����� (��ٓ�)۔� ���� � �� 
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 ۔���٦٨/١:  ����

�،  ۔١٦
�
������������ ��

�
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، ۔٤٢
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 ۔ �٢/١٢٣:�/)����١٤٠٠

�����،����، ۔٩٦
�
���� ��������� ���� �)�

�����
 ۔ �١/٤٨٩: )ء����٢٠٠١، ���� ��

 � ����� ��، � ۔٩٧
�

 ۔٩٠:�� ،��� �������، � ������

)��� �،��������،  ۔٩٨
�

 ۔ ٢٤٢/ �١١: � ������( ����������،����

 ۔ �١/٤٣: �،���� ����، � ����(����، ��� ����،����)� ۔٩٩

� ����، ۔١٠٠
�
�� ����

�
�
  ۔ ٥٥٨/ �١: ��� �، ����� � 

� ۔١٠١
�
���� � ���، �ء ����

�
 � �،���� ملسو هيلع هللا ىلص ���، � � �� �

�
 -٤/٦٧٢ �:�)١٤١٨(�ء �����ٓ�

 �١/٢٣٠ �:�������،���، ۔١٠٢
�

��  ۔١٢٥٦،��

 ۔ ٨٧/ �٤:��� ����، ��� ���� � ��� ����، ۔١٠٣

١٠٤،������ �
�
���� 

�
���� ����� ،���

�
��  ۔ �٤/١٨٨: ۔��� �

�،� ۔١٠٥
�����

�� ���� ����:٢٠� 
�

��  ۔٨٩،��

 �٢٧:���ً، � ۔١٠٦
�

��  ۔١٢٧،��
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 �٢٢:�ً،��� ۔١٠٧
�

��  ۔٩٥،��

 � ٨٣٠،����،��� ۔١٠٨
�

��  ۔٣٦٣٩،��

��� �����ّ� ۔١٠٩ ����� ،
�

���� ����  ������������)��� ،����
�
 � ٤٢٣:) �ء�١٤٢٠/�١٩٩٩

�
��  ۔٣٠٨٩،��

�،� ۔١١٠
�����

�� ���� ،����:١٧ � 
�

��  ۔٧٠،��

 �٦٠١:�����،���،� ۔١١١
�

��  ۔٢٦٤٩،��

 �٣٦:��� ��،���،� ۔١١٢
�

��  ۔٢٣٣،��

��، ۔١١٣
�
  ۔ ٥٧/ �١:���،������

 �٦٢٢:�����،���، � ۔١١٤
�

��  ۔٢٧٤٩،��

 �٦٢٣:���ً، �  ۔١١٥
�

��  ۔٢٧٥٢،��

 �:���٦٢٣ً،� ۔١١٦
�

��  ۔٢٧٥٣،��

��، ۔١١٧
�
 ۔٥/٢٣٨ �: ���،������

 ۔ ١٢٨/ �١:��� ����،��� ���� � �� ����، ۔١١٨

�،� ۔١١٩
�����

�� ���� ،����:١٢٦٨ � 
�

��  ۔٧٣٧٣،��

 �٥١٦:، ���،����������ٔ�� ۔١٢٠
�

��  ۔٣٥٩٢،��

� ۔١٢١
�
���� � ���، �ء ����

�
 ۔ ٧٧٠/ �٤: ،ملسو هيلع هللا ىلص���، � � �� �

 �، ٤٤٧: ���،��� ،�  ۔١٢٢
�

��  ۔��١٩١٩

 �٥٢٨:���ً،� ۔١٢٣
�

��  ۔٢٣٠٥،��

�،� ۔١٢٤
�����

�� ���� ،����:٣٩٤� 
�

��  ۔٢٤٤٢،��

�(�� ۔١٢٥
�����

�� ����، ��� � � ���� �� ،�،ٰ�ّ����� ��� ����� ،
�

����  � ،٤١:� )ء����������١٤١٩/�١٩٩٨ �� ��
�

��  ۔��٧٣

��، ۔١٢٦
�
 ۔ �٥/٢٥٠: ���، ������

�،� ۔١٢٧
�����

�� ����،�:١١٢٠ � 
�

��  ۔٦٥١٦،��

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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Significance and Importance of Interfaith Harmony 

 in the contemporary world 

 �ر �ت �ن ڈا �   

ABSTRACT  

The enmity and differences among nations have risen along 
with the increasing distances among people. Therefore, the need of 
hour is to develop the spirit of harmony and understanding among the 
followers of revealed religions. The Messengers and Prophets were 
designated by Allah to promote and promulgate, justice, tolerance, love 
and harmony among His creations. Islam is a religion based on 
characteristics of peace, love, respect, tolerance, dignity and denial of 
extremism, which are in the contemporary world ideal for interaction 
among nations. 

Islam teaches to respect all the religions and prophets to 
maintain and sustain the peace and harmony. The advanced technology 
of modern world and inventions demand intense responsibility to 
maintain and enhance the better human relations in Political, Social, 
Economic, Religious, and Cultural spheres of life.  

The present article envisions all those dimensions, which are 
essential for interfaith harmony. 

Keywords: Interfaith; Religious harmony; Universal Unity; Monism; 
Freedom of  Faith; Universal Ethics; Cultural spheres.    

  � آ� ��م

�  �   آ� �’’�)‘‘)�  ��   �ے  اور �   �اد �(�  ��  �  �   �ف �١ �(

� � اور �ر � � � �:�� ،�� ،��،� ��،� �،ر� � ا� دو�ے � 

 )۔�٢ا�و�ہ(

                                                 
  ، �  � �م ا��� �

�
          �و�        �� �ا�  �

�
��

�
�
�

  ، ا�م آ�د ر� آف �ڈرن ��



 139 � � �ورت و ا�آ    � �� � � ا�ا� � 

 اور �ا�ى و�ہ � � � � �� �زو� ،� وزن،� ر�،� �‘‘ آ�’’ اور 

  :� � � ا� د�ى ر�از �

� � آ�۔�۔� �ل،�’’ 
�
�� ��  ��،� �� � ا�ا�،� �راگ � ��،

 )٣‘‘(و�ہ

 :�� � اس � � �� �� � ا�ظ ا�ل �� 

دو � � آ� ��،�ر� � آ� �ن �ا� ،�،�وى،�رب،�و�ہ۔ار’’ 

 ,Coordinate, Harmonize: come into agreement ا��ى �� 

Harmonious: concordant      ا ور near  

 )۔٤و�ہ � ا�ظ ا�ل ��(

� �اد� دو�دو� ز�دہ ا�ء �ا�اد ��� ‘‘� آ�’’� �ى ا�ر �  

اس �م �ادا�� � � �� �  )۔٥،�،�ا� اور �� د� ��اور ���(��ط

                 )،السواء،اتفاق،القرب والتقريبيةاحتاد،السو ( :�زون اور �� �� � �ت ا�ل ��

 ۔) ٦(

  ا�ل �� � � �� :‘‘ ا�د’’ا�� آ� � � � 

 )٧():ای صارت شيئاً واحداءشياواألأالشيئان  القوم احتد یء ،احتديیء بالشياحتدالش(

 � �ز�دہ ا�ء ��� � ا� � دو�ى � � ���،�م � ��،دوا�ء 

 � � ا� ��۔

�ہ � �   ٰ  ��۔اس � � �ظ � � � �ا � ان � � � � � ��
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 وا�ا   �ں :ءا�� �  �  �  �   ا�ل �  �  �  �   آ� �   اور  ا�  :�ا�ى �

،�   دو�ا� ٨( :ای العدل والنصفءوالسوا يةالسو �ل۔� �  �  �)  �   اور  �ل �  (

���ا ا� ﴿�ں � � ��) اس � و�م � ا� �� �ل � �۔ 
�
�
 ﴾� �اء � و�����

� �رے اور �رے در�ن �ا�� � �ل � � � اور �رے �  ؤ ) ا� � � �ف آ٩(

  �� �ا��۔ 

�� � �۔   � � � ا���

 � � د�  AlikeاورEqual،Assimilate � �ا� و� � � )١٠:اى ا� وا�(ء:ا�ا 

  )�١١۔(

)�ن ا� دو� � �ا��ا� � � � ١٢( وتساوی فی کذا نهساوی الرجل قر � � :

 آ�  )١٣( ءم اسواهذان سيان و هو  �   اور �  �  �   وہ  اور  �ا�  دو�ں �  � 

(Accordance))۔�١٤( 

ثنان،ای تقاربا واحتدا ق اإلاتفا�ل �� � � �� :‘‘ ا�ق’’ا� � آ� � � � 

)۔دو� �� � ا� دو�ے � �� �� اور ا� �ح ١٥( مر:ای تقاربواوتوافقوا فی األ

   ۔� �� ��  � ا�ق ��وہ � �� ۔ا�ں � اس �� 

القرب:نقيض  � � ا�ظ � �ں � القرب والتقريب والتقاربا� � آ� � �  

��۔:�� � � � اور �� � � �  � )١٦( یءيلی شإوالتقريب:ای التدنی  البعد

الغلو  كقارب فالن فی االمر:اذا تر �� � � � � اور �رب �� � � � ۔� �:

ا واترکوا الغلو همور کلقتصدوا فی األإای  )١٧() (قاربوا وسددوا)(وفی احلديث ۔ وقصدالسداد

  )۔١٨(ا والتقصريهفي
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وہ �ں �� � �� �ا � � اور �ت ��ڑ� �� روى ا�ر � � � �� �� � 

 اور �  �اور � و�ت �ى ��ڑدو۔� �م ��ت � �� روى ا�ر �و
�

��� ��، �

  � �ڑ دو۔

 ا� �  �  �:   �ا�  �ن  �ح  اس ��  �  الغلو وقصد السداد  كمر:تر قارب فی األ�

 )۔وہ اس �� � �� �ا� � �ڑ � �� روى اور �� ا�ر � ۔١٩(والصدق

 � ا� �ر � �ں �ن �� 
�

��  مقارب: وسط،دين الشيئان: تدانياتقارب "اس و���

�� �  � �� �دو�۔) ٢٠( "بني اجليد والردی  � �د�
�

�� ا�ر�۔اور د� �رب � �اد د�  �

�ں � در�ن �۔
�

 و� � �دوا�و�

� � آ� � � � �ا � دو�دو� ز�دہ �وں �� �ب ،� ر�ب،� �،�  

 روى � روش � ڈا�اور  ��،ا�ال اور �ا�ى � � � ��،�� ��،�ا� �ا��اور ���

 ا�ف ��� ر�۔

اور ا�ا� � �اد اد�ن �وى � � � ا�س اور �د و� ا� � � � ��ظ د� �  

اد�ن وا�� �ا� ا� �ا اور �ر � �ظ � � و� اور � آ� �۔ان � �� اور 

 : اور را�� � � � � � � � ار�د �رى �� � ا�ء ��ں � �ا�

زَاَن لِيَـُقْوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ  هم﴿  قداَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَـيـِّٰنِت َواَنـْزَْلَنا َمعَ    )٢١( ﴾ اْلِکٰتَب َواْلِميـْ

ور ان � �� �ب اور �ان � � ا� ر��ں ��ف �ف ��ں اور �ا�ت � �� �ا

 �زل � �� �گ ا�ف � �� �ں۔

 اور ا�ر ا� �رت � ا� آ� � �  دو�ے ا�ء � � اور � �ت �ح ؑ،ا�ا� ؑ

ان � �� د� �� ���ہ ��� اور ان � � � آ�ت �آ� � اور �د �رات وا� اور 
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� �وى � � �ت �� � � اد�ن �وى ��أ و�ر ا� � � �و� ا� � اور  دو�ى

 � � �زل �� وا� ا� � ا� ورب ا� �� و�� � ۔

� � ا�ا� � آ� �� � �ا � � ا�� �ا� ا� � و�ر � �ظ �  

� � ۔ان � �ا� ����� ۔� �ا�ى،�د�� اور �� �ا� � �  ا� � ۔� آ� و�

� اور � و�ت �ى � �ف �،�� روى ����� � ،ان � ا�ل وا�اف �ں اور 

 ا�ر �  �� � اور ا� � � � ��(�) � �� �ت � �ر ؓ � �� (ا

� � �� � دوران �رت �� � �وت � �� � ا� ��ش � �� اس � در�ر�ں � 

 ز�ن � � �� � �ت � � :�ا �  ؑ ��م اور ان �ت ��ر ا� � � اور �� � �

 )۔٢٢‘‘( �ۃ �ر � رو� �� � � دو � و� ا� �ملسو هيلع هللا ىلص � �!��  ؑ اور آپ � �� ’’

  �   ا�ء  �م �   �د���  �ن ��  �   �و��  �ت  اس �  �  �   �آن �

  :�� �ا�ر �۔�ار�د �رى �� �

ی بِ  ْيِن َماَوصّٰ َنآ اِلَْيَک وَ  ه﴿َشرََع َلُکْم مَِّن الدِّ َنا بِ نـُْوًحا وَّالَِّذْی اَْوَحيـْ ْيَم َوُمْوٰسی هِ اِبـْرٰ  هَما َوصَّيـْ

ْيَن َوَال تـَتَـَفرَّقـُْوا ِفيْ  َوِعْيٰسی  ۔ )٢٣(﴾ه اَْن اَِقْيُموا الدِّ

اس � �رے � د� �و� �� �ر�� � �� اس � �ح  ؑ �د��اور � (اے � ’’

� �ا� � ا�ا� ؑ،��  ؑ اور �  ؑ اب �رى �ف � � و� � ذر� �� اور � ملسو هيلع هللا ىلص 

 �
�

 ۔‘‘�دے � � اس �� � �� � �� �و اس د� � اور اس � �ق � ���

 ا� � � � �   � � �   �زل �   �� �وى �ا�ء ؑ � �  �  اس � ��

 اور � ��ں � �دى �� اور ا�ل ا�ق ا� �   � آ� � و� � ؑ ؑ  �� �� � �

 �� اور �م �� (��ت) � ا��ت � �و�ك ملسو هيلع هللا ىلص  � �آ� � ۔�ا �م ا�ء ؑ

� ا�� � ��ت اور � ��ت � ا�ل � ا�ف ��� ��ت وز�� � ا�ل 

 و�زون �ں۔ � ا�ر � ��
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 :�م ا�ء ؑ اور ر�ل �ص ا�اف � �� �� �� � �درج ذ� � 

عن تصورات من النقائص  يهوتنز  هبکل کمال يليق بذات هووصف اهللا يةاثبات وحدان۔۱

 )ا�ت �� و�ت �ا� � �� � اور � � و� � �ك ��( ۔واملعايب

  ۔ب وکل مراحل مابعد املوتاثبات البعث واحلسا۔۲

 )ز�� � �ت � �م �ا� اور �ب و�اب �ا�ت( 

 )۔٢٤(لبعض هماملخلوقني بعض ةالتی تنظم عالق ةالسليم يةوضع مبادیء االخالق۔۳

 اور ا�ق � � �دى و� ���� �ق �ا� دو�ے � �� �ت �� ���۔

�آن �� � � �ر آ�ت � ا�رہ ��� ��رۃ ا�رٰى � ان �� � �ف  

 :�� آ� � � ا�م ا�وى �� � �ح � � �

�� � �� � �� ذ� �� � � او�ا�م اور �رگ ا�ء �  �ا� ان ا�ء ؑ’’ 

 ا� ان  �   ور� �� ،� ��ں � ر� اور  ا�ء ��  � �� ��ہ � �� � �

��ث ملسو هيلع هللا ىلص ��ں � � � ��ر � اور � � �ر� �ں � � � ا�� �ت � 

 ۔ )٢٥(‘‘������ � �� �م ��ں � ا�ل ا�دات اور ا�ل ا��م �� 

 اس آ� � �� � ا� �� � ان �دى ا�� � �   �� � ا� �ا�ازہ

 : ا� �� �ان � ا�ن �� � �� ��� � ۔ار�د �

َنا َوَمآ اُْنزَِل َعٰلی اِبـْرٰ  هِ ُقْل ٰاَمنَّا بِاللّٰ ﴿ َباِط َوَمآ ْيَم َوِاْمسِٰعْيَل َوِاْسٰحَق َويـَْعُقْوَب َواْالَسْ هِ َوَمآ اُْنزَِل َعَليـْ

 )٢٦( ﴾ ُمْسِلُمْون هَ ْم َوَحنُْن لهُ ْم َال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َاَحٍد مِّنْـ َوِعْيٰسی َوالنَِّبيـُّْوَن ِمْن رَّ�ِِّ  ىاُْوِتَی ُمْوسٰ 

،� � � ا� ��� � ،اس � ��� � � � � �زل � � � ،ان �ت ملسو هيلع هللا ىلص اے � 

 ،ا�ق  ؑ،�ب ؑاور او�د �ؑب � �زل �� � اور ان �ا�ت � �� �� � � ا�ا�  ؑا�� ؑ
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� ا�ن ر� � ���  ؑاور �  ؑاور دو�ے �وں � ان � رب � �ف � دى �۔� ان 

 � در�ن �ق � �� اور � �� ��ن � �۔

اور اس � ا�ن � � � �و� �ل � ا� � اور ا� � �ہ اور �رگ  � اس �ت �ا�ار

اور ‘‘ ا�م’’ا�ء اس �� � آ� � اور � �� ان � در�ن �ق � ��،اس ا�ار ��م 

� اور ��  ���� ۔اس �ظ � �م اد�ن �وى � و��ط‘‘�’’اس � ا�ار �� وا� �

   د� � آ� � ۔

 �د�   ��)���  ��   و� ��   �و�  اد�ن �  �   اور  دور  ��دہ �

 �ور  ���   ان ��(�  ��   �ف �   ا��ں  �دى  ان  �ا�  دوا�� �  و�ا�

 او �   ا�د�ن �   ،ا�ام  روادارى  اور  ��ز�ر ����  ��ل �  �   و��  �رب ر

�  ��   اس  ۔�ا  آ�’’����� �   ا�ا� �‘‘ �   اور  �رب،��  �اد  �رى �

 ا�ا� روادارى � ��� و�زون � �۔

� �رب � �اد � �� � � و�ت ��ڑ � �� روى ا�ر � �� اور روادارى  

��وغ د� ا�ام ا�� واد�ن ��ظ �� ر���۔� ا�ا� � آ� اور روادارى � � 

 ���در�   اور  وا�ر  ��ت �  �   و�د �  �  �  �   �ورت �   دور�  اور ���

 �ارد��� ۔اس � و� �� �۔��� � � �ق � ۔

رى � � � � � � ��ں � �� وا�ر �رے �د� � � ان �� � روادا 

 وا�  ��   �ر�  �ان ��  �  �  �   ا� �   ان ��   ��ظ  ��ت �   ��۔ان �دا�

 )۔�٢٧(

� �ا ا� � ا� � � د� و�ہ � � ر��اس � � �ے اور دو�وں � اس   

�ف د�ت � دے � � ��اًا� ��ت اور �ے � �ر ��،ان ��� د�اور 
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�ا��در� � اور � اس �ز � � � � ��ت اور �ے ��� ���� اور � 

  د �رى �� � : �ور ا� � � ۔�ص � ا�م اس � اور �ز � � ا�زت � د�۔ار�

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغیِّ  هَآلاِْکرَا﴿ ْيِن َقْد تـَّبَـنيَّ  )٢٨( ﴾ِفی الدِّ

 د� � �� � �� زور ز�د� � � ،� �ت � ��ت � �� �ر� دى � � ۔

 )٢٩(﴾َعْدًوا بَِغْريِ ِعْلمٍ  هفـََيُسبُّوااللّٰ  هٰ َوَال َتُسبُّواالَِّذْيَن يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اللّ  ﴿

اے ��!� �گ ا� � �ا � ��ر� � ا� ��ں � دو،� ا�� � � � �ك � �ھ 

  � �� � �ء � ا� ���ں د� �۔

 )اور � آج � � �٣٠ا� � ا� �ب � � و�اوت � �� �� �� � ( 

  �   �ت �   �روادارىملسو هيلع هللا ىلص �ن  ��ں  �و�د �   اس ��،   �ر�� �  �   دور � 

،�،�دا�،�وا�ل اور � ا�ق � � و� � ۔ا� � �� � ا�� �ت 

 :� ا�ق و�ت �رے � �� � ،�  � �رے � ا� �� � ����ملسو هيلع هللا ىلص � 

 )۔ اور � � � ا�ق � �ے ر� � �۔٣١( ﴾اِنََّک َلَعلٰی ُخُلٍق َعِظْيمٍ وَ ﴿ 

ملسو هيلع هللا ىلص )۔اور �رے � ر�ل ا� ٣٢( ﴾ةَحَسنَ ة اُْسوَ  هِ َلَقْدَکاَن َلُکْم ِفْی َرُسْوِل اللّٰ ﴿ 

 � ز�� �� �� �۔

 � � � �� � ا� ا�ق � �� �� � � � � ���:�ملسو هيلع هللا ىلص اورآپ  

 )۔�٣٣ ��� وہ � � � ا�ق ا� �ں(

 س� � � � اس د� � � د� اور �� اس � ا�ف ا�ء � � � � ا 

�� �� آج � � � �� � � ا�ء ��� ا� ��� ر� د��� ۔ا� ا��ا� د� � 

 ر��ں � �وم ��� � � � �رى ��ر� اور �ل � اس � ��ن � �۔�رى 
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‘‘ هاضدادأشياء بتعرف األ’’د�� ��ت � ا�ف ��� � اور �ب � �� 

 ا� دو�ے ��وم �� � � ٣٤( ) ���� �� � ا�ف اس �� �� � �� �

  �� ��   اور �  �  �   ر��� �  دواں  رواں ��   �رت  �ر��  �و�د �   ا�ف �

��۔�� � ا� ا� ا�� � � ��� (�) � ��۔� � ��� �ز��� �� اور 

��   ا� �  �   �ل ��  ��   وا�اج اور  � ا�ط  دو�ں ��   اور �  �   �۔ا� ���  �

  )۔��٣٥ �� رواں �����اء � � �ارى ��(

��ل �ں � � ،�م ��� اس � �ف ر�ع ���زم � ا�� دو�وں �اس  

 : � �ر ���� ا� � � ۔ار�د �رى �� �

ِمِنْنيَ النَّاَس َحتّٰی  هاَفَاَْنَت ُتْکرِ  ﴿    ) ٣٦( ﴾ َيُکْونـُْوا ُمؤْ

 ۔‘‘� �� ��ں ��ر �ے � � وہ �ٔ� ���’’

 � ��� � ٓا� � ��دى �ا�ت � �ورت

 ��  ��   اس �   وآ�  ا� ���  � (Global village) ورت�   ا� �

� � � �را� �� دور �� � اس د� � � �� �س � �ر� � ا� � �� � �ل 

ا� �روں � �� � � اور ذرا� � ا�� � � �� �� ا� اور �ہ � � �� � � 

 � � �ا� آ���� �دے۔اس ��ك �� � � � � اور ا�� ز�� � �� �

 � ا�ا� � آ� اور ا�م و� از � �ورى �۔

  �   و�  ا�  ا� �  �   و��  ا� �  ��   �د��  آ� �   ا�ا� �

 :،اس � � � � ا� ا�ا�ت �� ����
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وا� � ا�� �  � �ف ا�� �ا� � د�� د� �ا� � �� :ا�� � ��ا�

� �� اور ��ا� � زور د� � ،اس � � �دى ا��ت ا�� اور اس � � آ� � 

 :� ���ملسو هيلع هللا ىلص � آرزو� �۔� ا�م �ت � 

َفُع النَّاسَ ((  رُالنَّاِس َمْن يـَّنـْ  ��  )٣٧())َخيـْ  �ا��ں �   وہ �  �  �   ��ں

 ���۔

د�� ا�� � �ز و�ح � �� اور ا� �� � �دار ا�ء �ا� �� � اس  

  �ص � � � �� �ث ��� � ۔ار�د �رى �� �:

َنا اِلَيْ  ُدْوَن بِاَْمرِنَايه ةْم اَئِمَّ مهَوَجَعْلَنا ﴿  ۔ )٣٨( ﴾ ْم ِفْعَل اْخلَيـْرَاتِ هَواَْوَحيـْ

اور � � ان � ا�م �د���رے � � ر�� �� � اور � � ا� و� � ذر� � 

 ��ں � �ا� � ۔

 � � ��دى � اور � ا� ��ہ �� ��ے � � � ��و�ح   ��ا�ء ؑ

رى �� �� � �اور ا�� � �زو�ح اور � ��ں � �رت �،� � �ى اور �� �

 )۔��٣٩ہ �و� � را� �ر� �ں(

ا�� � � � �ى ��ا� اس � � ا�ى �دت �ى � �ش � اور ا�م  

   :� ���ملسو هيلع هللا ىلص �رى ا�� �� �اہ �۔آپ 

ْيُن النَِّصْيح((   � �� د�ا� �۔� ملسو هيلع هللا ىلص � � آپ،  � �د� ��ا )٤٠())ةاَلدِّ

��م ا�� � � � �ا� ملسو هيلع هللا ىلص ا� ا� �� � ا� آ�ى ر�ل �ت �  

ًعا هاالنَّاُس اِنِّْی َرُسْوِل اللّٰ هااَيُّ ي ﴿ :�دا� ��� � ،��� يـْ
 ۔ )٤١( ﴾ اِلَْيُکْم مجَِ

ف اس �ا �� �ں �ز� اورآ��ں � �د�� ��� اے ا��!� � � � � 

 �۔
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�� ا��ں � �ف اس � �ث ���� �� � اس ملسو هيلع هللا ىلص ا� �� � آپ 

   آپ ��  ��  �  �  ��  ��   ،���ملسو هيلع هللا ىلص � �   ا��  ر� �  �  � :

 ٤٢( ﴾ْلَعاَلِمْني لِّ  ةِاالََّرمحَْ  كَ َوَمااَْرَسْلَنا﴿ �   اے  ر� ملسو هيلع هللا ىلص!) �  �   وا�ں  �د� �  �  �  �

 ���� ۔

  ۔� وہ ��ا� � �د�وآ�ت � �دت �ى � ز�� ��� � 

 :ار�د �رى �� �

نـَْيا َحَسنَ  ﴿   ) ۔٤٣(  ﴾ة َحَسنَ  ةوَِّفی اْالِٰخرَ  ةَربـََّناٰاتَِنا ِفی الدُّ

د�� � �� دے اور آ�ت � � ��،اورآگ � �اب � �  ! �ورد�راے �’’

 ۔‘‘�

 :ڈا� ���ى (��م) اس �� و��ا� �ى � � � ر�از� 

 ر�� � � � ا�ا�از ى �۔��� ملسو هيلع هللا ىلص آپ ’’ � � ��،ا�ادى ��ت � �وہ

 � ��ں � آپ�ح   ا�� �د  �� � �� ��اد� ملسو هيلع هللا ىلص اور �ا� � �ں  �

 آپ  �  �   ��ا� �  �   ��دى  د�ت �   ان  ��اور �   ��اہ ���   �ھ �  �ا�ء

 ۔ )٤٤‘‘(� �� � � ��ا� ا�� ر�� � �� �� �ا� �و �ار��ملسو هيلع هللا ىلص

� �م �� � ملسو هيلع هللا ىلص اس � اور �ى ��� � �ر �� � � ا� �� � آپ  

ِلَيُکْونَ لِلَعاََلِمْنيَ هتـََبارََک الَِّذْی نـَزََّل اْلُفْرقاََن َعلٰی َعْبدِ  ﴿:� �� ���،ار�د �رى �� �

 ۔ )٤٥( ﴾ نَِذيـْرًا

� ��ن ا� �ے � �زل ��� �رے �ن وا�ں � �  (ا�) � �وہ �� �ك � 

 �دار �د� وا��۔
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��زل �دہ �ب ��� ا�� � � ر� و�ا� �ذر� �� ،ار�د ملسو هيلع هللا ىلص اور آپ 

 ۔ )٤٦( ﴾ اِنَّااَنـَْزْلَنا َعَلْيَک اْلِکَتاَب لِلنَّاِس بِاحلَْقِّ  ﴿ :�رى �� �

 ۔‘‘،� � � ا��ں � � � �ب �� � ��زل �دى �ملسو هيلع هللا ىلص اے �’’ 

 اس �ب � � � ��وم �   � �  ��  ا� �� � ا�ى ��� � �ر

ر�اور اس ��ن � � ا�دہ ��� � � �ں د��� � ��� اس � � � �ے 

ر �ا� �ذر� �� اور � اس �� �� اس � �� � وا�اہ �روا� �ا�ر� اوملسو هيلع هللا ىلص اور آپ

ر���ظ د� � ا��ں (�م �ا� � �و�روں) �� �� آزادى � �ف دى � � ان 

 :�� ��ا� �� �� � �� ز�� �ار� اور ا�� � �د�رى � د�� ۔ار�د �رى 

ْينِ  هَالاِْکرَا ﴿  َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغیِّ  ِفی الدِّ د� � �� � �� زور  )٤٧( ﴾ َقْد تـَّبَـنيَّ

 ۔ ز�د� �،� �ت � ��ت � �� �ر� دى � �

��  آ� �� � � � ا�م �� ا�دى اور ا�� و� �م � � ز�د� � 

)۔� � و�چ � � � �ء � �٤٨ �� � � �اً �� ��( ��۔� ا� � � �

 د�  �   ��۔آپ  ا�ر  وہ ��  �   ا�م �   ���ا�  ا�  �م  ا�  ��روق ؓ  را� �

دت �� � � � ا� �� اور )۔� � آؓپ � �٤٩،��ى �� ،ا�م � � رو��(

ْينِ  هَالاِْکرَا ﴿ )۔٥٠آزادى � �� �ف � ا�م �ا( َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغیِّ  ِفی الدِّ  ﴾ َقْد تـَّبَـنيَّ

د� � �م � وا� �� اور �� � � � �ا�ن � � �ر ���� ا� 

ِمِنْنيَ  هاَفَاَْنَت ُتْکرِ  ﴿� ۔ار�د �رى �� �   ۔ )٥١( ﴾ النَّاَس َحتّٰی َيُکْونـُْوا ُمؤْ

ا� �ے رب � � � �� (� ز� � � �ٔ� و��ن �دار � �ں)� �رے ا� ز�  

 ۔ ا�ن � آ� �� ۔��� ��ں ��ر �ے � � وہ �ٔ� ���
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 : ا�آن ر�از �اس آ� � � �� � 

�ں �� ��د � وہ � � � ��!� اور د� � ��ا� و�� ��ق �ل �ر� ’’

د� اور راہ را� �ف �ف د�د� �� �وہ ��رے � � �را �را ادا�د�� ۔اب ا� � 

آ� �ف ا� � ��ف � � �� � ز�د� راہ  راہ ���د را� رو �� �� اور �را �

را� � �� � � �م ���� � � � �د � �م � ��� ۔ا� �ى ا�ن ا� ا� 

  ‘‘��ر ��� اس � � ا� � � � �ورت � �� ،� �م � وہ �د � �� ،���

 )۔٥٢(  

� ا�� ��ا� �� � � وہ ا�ا�� �و�ام � � �� � ��� � �  

  � �اً �ا� اور �� � �� � �� اوراس �ت � �ر� �� �اہ �۔

 :ا�ام �ہ و�� و��ن �ا� اور ا� و��

� � اور آ�� د�� � �� ��� ��  د� ا�م � �� ا�� � � � 

�ں ��ے 
�

�ں ��ہ ر� ،ا�م ان � ان �� �ا�
�

�اس � �و�د � � �� اور �� �ا�

 :ا�ب اور �� د� � �ز ر��  ار�د �رى �� �

 )٥٣( ﴾  َعْدًوا ِبَغْريِ ِعْلمٍ  هفـََيُسبُّوا اللّٰ  هالَِّذْيَن يَْدُعْوَن ِمْنُ ْدِون اللّٰ  َوَالَتُسبُّوا ﴿ 

( اے ��!)� �گ ا� � �ا � ��ر� � ا� ��ں � دو� ا�� �� � �ك � اور 

 آ� �ھ � �� � �ء � ا� ���ں د� �۔

 :ا�م �وى ؒ اس آ� � � ر�از � 

ائودی الی ا فا�هوجب ترک ةراجح ةادت الٰی معصي اذا ةل علٰی ان الطاعدلي هفي" 

  ۔ )٥٤("الشر شر
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� آ� ��رہ � � د�(��ہ) � � � ا�� � � وا� �� �  

  ر�� �اس ��ك ��وا�(�زم) � �� �� � � �� � ر��وہ � ���۔

 ۔ )٥٥( ‘‘��وہ �م ��د ���� � اس �� اور ذر� � � �� ’’ :�  ؒ � �ل � � 

اس � رو� � ۔� �ر ملسو هيلع هللا ىلص �� �چ اور �ز�� ا�� ا��ت � �� � ۔�  

� ��ہ  ا�د� � اس � �� اور �ا� �ن �� � � � �� ا� � ا�اد �

و� و� � � �وز ��� � ا� ا� � ��ا� � � � � � �� �ا�ں � 

 �ں ان ��� د��� � ۔اس � �� �زم �۔

 روادارى    اور  آ� �   ا�ا� �   ا�م �  ����   �ااور �   اس ��  اس

� اور � اد�ن اور ان � ��ن �ا� � ا�ام � � � د�� اور � �ا�� ا� د�

ا�ا� � آ� اور روادارى ا� �رت  � �� � �� آزادى � اور روادارى ���ہ �اور 

  ���   �ے  اور  و�  �ل �  �  �   ز�د�  زور ���   �ا�ام  �ا� ��� ��ن

�۔� ا� �� � � اس � � ا��ں ��ن � اور � �� � �� اور ا� و�� 

 �درس  ��   ا�ر �  �  �  �   �د�ت  دا� �   ا�م �  �   و�  �۔� ���  �ہ

 : د��� ،اور ا� � �رے � ار�د ر�� �

 ۔ )٥٦(  ﴾  ةاحلََْسنَ  ةَواْلَمْوِعظَ  ةِبْيِل رَبَِّک بِاحلِْْکمَ اُدُْع اِٰلی سَ  ﴿ 

 رب � را� � �ف د�ت دو� اور �ہ � � ��۔ ! ا�ملسو هيلع هللا ىلصاے �  

 :�� �� � �ذ� دار اور دارو� � ���� ۔ار�د �رى �� � 

  � ان � � �� وا� � �۔ملسو هيلع هللا ىلص!�اے  )۔٥٧( ﴾َلْسَت َعَلْيْم ِمبَُصْيِطرٍ  ﴿ 

َا َيِضلُّ َعَليْ  ﴿دو�ى � ار�د �:    ۔ )٥٨( ﴾ ا َوَمااَْنَت َعَلْيْم ِبوَِکْيلٍ هَوَمْن َضلَّ فَِامنَّ

 �� � اس � � �و�ل ا� � ��،� ان � ذ� دار � �۔ 



 152 � � �ورت و ا�آ    � �� � � ا�ا� � 

�� ا��ى ��� �ا� ،�� آزادى � د� ا�م �وہ �ر� �ر�� � � �  

� اور روادارى �ا�ل و� �ا�۔ اور � ا��ا� ا� و�� � � ��� � � ا�ام �ہ 

،�� آزادى اور روادارى �۔�ا� اور ��ن �ا� � ا�ام ��ظ �� ر��� ۔��ظ د� 

�ا� اور د� �دى � ر��ت و�ا� � و� �م ا�ام �ا� و��ن � �� � ا�

 �ا� �۔

  �   �ن  اور �  �   دے،ان ���  ؑ   �   ��ت ؑ   ��   �ت  ��ا ��  �ا�

� �ن �� �ے � ان � �و�رو ں � ��� ا�ل �ا��،� � �ا���� � ا

اس ��دا� � �ے � اور ��ل �ہ �� اور �ن �ا� ��� ���� ا�ام ا�ء ؑ �ص 

��� �� دے ملسو هيلع هللا ىلص � ا� �ن � �ے �ا� �ز� � و�و � � �� �ت � 

  ��ے ا�ب � �د�ے ��ن � �� �ے ۔

    ا�ا� �   � �ا �   �ا��  و�  اس �   �ورى �  �  ��   �ا�  آ� �

�ں � �ت وا�ام ��
�

 �۔ دو�وں � �� و�ہ اور را�و�

ا�م ا� و�� �� � ��� ر�� اور ا� �م ر�� �اہ � � ��ت  

 :�ں � �ں۔ ار�د �رى �� �

 )’’٥٩( ﴾ها َوتـَوَکَّْل َعَلی اللّٰ ا لِلسَّْلِم فَاْجَنحْ هلَ َوِاْن َجَنُحوْ  ﴿  �   اے ا� ملسو هيلع هللا ىلص! اور

� اور ا� ��و� �و
�

  ۔‘‘د� � و�� � �ف �� ��� � اس � � آ�دہ ���

 :ا� � ا� �� ��د �� � اور اس � رو�� ۔ار�د �رى �� � 

 ۔‘‘اور ز� � �د � �� �و’’)۔٦٠( ﴾تـَْعثـَْوا ِفی اْالَْرِض ُمْفِسِدْينَ َوَال  ﴿ 

 )۔٦١( ﴾ اهَوَالتـُْفِسُدْوا ِفی اْالَْرِض بـَْعَد ِاْصَالحِ  ﴿ اور ���: 

 اور ز� � �د ��� �و � � اس � ا�ح �� �۔ 
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وں اور �ع ا�� � � � ��ں � �وں اور �اروں �س � ا� � � 

 ���   �ا� �   �ر�ں �   ا� �   ان �  ��   �ا��ت �   �ن  اور  ا�ق  ا�� �

��� اس � �و�� � ۔ار�د �٦٢و(
�

)� � وآ� اور ا� و�� � �ف �� ���

 :�رى �� �

 )۔اور � ��ل ��۔٦٣( ﴾ َوالصُّْلُح َخيـْرٌ ﴿ 

� �ٔ� اور � � ملسو هيلع هللا ىلص �� �ر �ٔ� اور � ا� و�� �� ��� اور آپ  

�ٔ� وہ � � � �گ ا� �ن اور �ل ا� � �� � ’’ :�� � � � �۔ ��� �

  ۔) ٦٤‘‘(�ں اور � وہ � � � �� اور ز�ن � دو�ے �ظ

�� ا�م ا� د�� د� � اور د�� � �ف �ا� ��ت � ا�م د����  

� ���ل ��و�ں د�ت و� ��م ��� � ��،اس � ا�م ��� 
�

� اور �ا�
�

اور �ں ��

م � � ا� ا�م �� �� � �� �ا��ں � در�ن ا� �� ر� � � ا� � �

 )۔���٦٥ د��ے �� �� ��� د� ا� ا� �� ����(

� � ا� و� اور ملسو هيلع هللا ىلص �ر� �اہ � اور د�� �� � � وا� � � آپ ٓ  

 � �� � ا�ل ( )�،�ق ٦٧( )��،�� �ا�د��٦٦ � ا� و�� دى � �اہ

)��٦٨)��  ��  �(٦٩)���   د�  �� ٧٠)�،��ك ��  �   د�ں �����(

� د� �ا� اور ا�ام � ملسو هيلع هللا ىلص ) ��� �۔آپ٧٢)�،�� ��ہ ا� �ان(�٧١ � � (

�ردى � رو� �� � ر� د� اور � �رو� ر�اور اس � � ��� ۔اور  �� � اور ��

 )۔٧٣ا��ں � �� اور ان � آ� � � آ� � �ى �دار ادا�� � (

آج � د��ا� � � � � اس ا� وا�ت � �و�ام � دور �� �ر� � ،�  

  �دى �� � �
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� دے �� ،ا� �� � اس � �رے �  اس � ا�� �ظ � دور �د�اور اس ���

 :��ب ��

 )۔٧٤ا� ا�ر � د�� ��� �( ڈ��� وا��روں � �ر��ں �    

 � �� �� اور � ا�ا� � آ�٭

� ذ� دارا� رو� ا�� � �ورت � �� روز Global village اس �� دور اور 

روز د�� �� � � ا�اف � � � وا�ت اور �د�ت رو��� ر� �۔ا� د�� 

�ے ،ذ� دار اور ا� �ت اور �� �� و�ر ذ� دارى �ا�س �� اور ا� وا�ت �اس � 

را�� ��� ادا�� � � �� �� � ذر� � ا�از � � �ا� د�� ا�� � � 

 �ا�   ور� �  ���   ��وان  آ�  اور  و��  ا�  اور  ��ا����  ذ�ں �  �

 د� � � �۔ �آگ � �(Global village)�ا� � � � آرا� د�� ��

���� ور� �رى �ا� اور �� � �وں اور وا�ت �ا�س ذ� دارى � �� �  

ذ� دار � �ى اور ذ� دار �ت ��۔اس � � ا�م � ا� وا�ت اور �وں � �ن 

 :� � �� � � ار�د �رى �� �

فـَُتْصِبُحْوا َعٰلی َما فـََعْلُتْم  ةالَ هْوًماِجبَ اَْن ُتِصْيبُـْوا قَـ  بينواُکْم فَاِسٌق بَِنَبٍا فَت  جاء أمنوا إن الَِّذْينَ  يأيها ﴿

 )۔٧٥( ﴾ ٰنِدِمْني 

اے ا�ن وا�!ا� �� �� � �رے �س �� � � � آ� � � ���و،� ا� � 

�ن ��اور � ا� � � �ن �۔
� �

 � � � � �وہ ��دا� �

 : ا�م ا�� �ص اس ��رہ آ� � � �� �� � �� اور � 

بعد  اال هوالعمل ب هی عن االقدام علی قبولهجياب التثبت فی خرب فاسق والن ةمقتضی االي’’

  )۔٧٦‘‘( هخرب  ةالتبني والعلم بصح
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 ��وا� � اور � و� ��) � � � �� � دى �� � � �ن �( اس آ� ��

� � � اس � ��ل � � �� �� � � اس � ��ل �� اور اس � � �ا�� 

 � �� �۔

 )٧٧()) َکفٰی بِاْلَمْرِئ َکِذبًا اَْن حيَُّدَِّث ِبُکلِّ َمامسَِعَ ((� ار�د �:ملسو هيلع هللا ىلص � آپ 

 � �ت �� � � �� اس � آ� �ن �دے۔آد� � ���� � �  

 ) ٧٨())اَْن حيَُّدَِّث ِبُکلِّ َمامسَِعَ ا َکفٰی بِاْلَمْرِئ ِامثًْ (( د:ؤو� روا� ا� اد 

  ا� آد� � �ہ � � �� � �� � ا� (��)آ� ��۔ 

�� � � � اور � �دارادا��� � �ا ا� �� � � ا�ا� � آ� �ا  

دور�ں �� � ،�اوت دو� اور � � ،اور دل آزارى �روادارى � ����� ،اور � 

 �ر وں � 
� �

� �

�� ا�روں � ا�ر� ������،ور� �رت د� آگ ��� � آ�

  �۔��د� � د� � � 

 �م ��ہ اور � ا�ا� � آ�

�م ��ہ ��ا� �� � �� �ذر� ����� ا� ذ� دارى �ا�س �� ��  

اس � ذر�  ذ�ں اور رو�ں � ا�ر � �� ��را�� ا�� ��� ادا�د��� � � 

وں � ا�ار ا� و�،�ر اور �� �رے � � � �دى �� � � �ا� �� � �و�ر

اور اس �ح ا� �� �� �� آ�ن ��� � �� �� ا� ��ن �ز �ت � ا� �م ��ہ 

 �
�

اور �� � � آ� �ا�دى �� � اس � ذر� � �ا� � �و�روں � ا�ر �ا�

 ا� ا ��  �   دا�ے �   و��ن ���   ا��ں  �ح  ا�  اور  �د���  �دور �  �  �
�

��  ور

و�� اور آ� ��وان ����� �� �� اور �ون � ��ل � ا� و�� �آ� �� � 
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س � � �� � � اد�ن و�ا� ا��ں � �� �� �� ا� ���ل �ا� �� � � ا

 :زور د� � ��آن � � ا� �� �ار�د �

 )٧٩( ﴾ َوتـََعاَونـُْوا َعَلی اْلِربِّ َوالتـَّْقٰوی َوَال تـََعاَونـُْوا َعَلی اْالِمثِْ َواْلُعْدَوان﴿ 

ہ اور ز�د� � �م � ان � � ��م � اور �ا�� � � ان � � � �ون �واور � �’’

 ۔‘‘� �ون � �و

 :� � �م �ہ ا�ز�ى ؒ ر�از � � 

’’ �  ��   ا�ام  اور  �د �   �ت �   آ�  �رے �   ���ر��  ا�ل  زر�  �ا� ز��

 ا� �رى ا�� اور �ون �رے �ت � ا�س � �� �� � � � اور �� � �م �

�� � اور ��ا� اور �ہ � �� � � ان � ا� ر�۔�آن �� � د�از،اس � � آ� 

ا�� �وراور اس �� ��ن �ا�ں � � رو� ��ر � � ان � ��ت ��ر �� �� 

 )٨٠‘‘(ان �� �� ����

 :�م ا� � ��ل �ا 

�� �ر � اس و� ��ں �� � ز�رت � روك د��اور � � � �ن ’’ 

 ا��   را� �   �ں ��  �  �   �ا�ا  �ل �  �   ��ں  ،ا� �  � 
�

 �د�� �وم

ز�� � � ان � �� ں  ��ت � �� � �ر� � ،ان �� � � � روك د� اور

 )٨١‘‘(��� �ر� �وع �� ،� ا� �� � � آ� �زل ��� ا� اس �ل � �ز ر�

 :ا� �ح �ب �س (��)��ن � 

 )٨٢‘‘(،ان ��ں � � � ر� �ا� اور �� �� ��� �� �ؤآ’’ 

�ف ا� ذات � �ود � ر��� � دو�وں � �� � �اور اس د�� � �  

 :���� اس �ب ��رہ � وارد �
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ا� � � � � �� � �ف ا� وا� � �اور � � �� �ف ا� وا� ��� ا� ’’

���ں��ور ا� �� � �� � � �� �  او� � �� �� � �� �اہ � � � � � � �ا

 ۔) ٨٣‘‘(��� � �او� � � �

 � �� اور � �ى   ��
�� ا� �� � ا� � �ا� �ق �� ��ہ �� اس �� و�

ں � � � �� د�� ا� و�� ��� � اس � � اور ��� �� � �� د�وا�

 � اور��ہ � �۔

�د �� اور � �ى � �ح �� �� � � د�وا�ں � � � �ن دہ  

 :�۔اس � � �ب �س(��) ر�از �

،� ا�ن �زل ����د �ض � اور �� �ك �� �ى � �وى �� � ان � � اور � ’’

�ى ��� ،� اور � آ� � � �دى ���دى �،� � اس � �� � ��� �

�� ،�ل،�ت اور ا�ن � �،� �دى ����دى �،�� �ا � � ��ارى � 

  ۔) ٨٤(

���ٰى) 
�
 وا��  ا� �   آ�(و�و�ا ��  �   �آن  �م �   وز�د�  اور �،   ۔� �  �

 :اور�� و�دا� �ں � � �� �� � ۔ار�د �رى �� �

ا  َرَغًدا مِّْن ُکلِّ َمَکاٍن َفَکَفَرْت  بِاَنـُْعِم ها  رِْزقُ هيَّاْتِيْ  ةمُّْطَمِئنَّ  ةَکاَنْت ٰاِمنَ   ةَمَثًال قـَْريَ  هَوَضَرَب اللّٰ  ﴿

 ۔) ٨٥( ﴾ لَِباَس اجلُْْوِع َواْخلَْوِف ِمبَا َکانـُْوا َيْصنَـُعْون ها اللّٰ هفَاََذاقَ   هاللّٰ 

ا� ا� � � �ل د�� وہ ا� وا�ن � ز�� � �ر� � اور � �ف � اس � �ا� 

 رزق � � ر�� � اس � ا� � �ں ��ان �وع �د�� ا� � اس � ��وں �ان �

 ���ں �� �ہ �� � �ك اور �ف � � ان � ��۔

   )۔٨٦ا�م ا� �ؒ � �:اس � �اد ا� � �( 
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 � �� � � ا�ا� � آ� � �ورت و ا�

  � ا�ا� � آ� اور �� �ورت

دات ر� � ،ان �دات اور ��ت � د�� �� � � وا�ام �� �� � 

�ل � � � ا�ا� � آ� اور روادارى � �ورى � �� � ا����� ��ات اور � 

 ا��ا� ا� و�� �� ا� � �۔

 :اس �ض � � ا�م ��ات � � �ر �� ��� ،ار�د�رى �� � 

 )٨٧( ﴾ َد َکاَن َمْسئـُْوًال هِد ِانَّ اْلعَ هْوا بِاْلعَ َواَْوفُـ ﴿ 

 اور � � ��ى �و � � � � �رے � � ��ا�� �� ��۔ 

 :� ���ملسو هيلع هللا ىلص � آپ  

 ) اور �و�ے �و�� �� اس �د� �� �ل �۔٨٨()‘هَد لَ هَالِدْيَن ِلَمْن الَّعَ (   

 :� �ت �ا� � ار�ؓ ��� �� ���ملسو هيلع هللا ىلص اس � � آپ 

��ں � ا� �� ���� ان � �� � � �� �� ۔د�،ان �  ! �د� ،�دار’’

�دا� اور � � ز�دہ ان � �ر � ڈا��� اور ان � ر��ى � � ان � � � ��� � 

� �� � دن اس � �ف د�ٰى  )ةيـَْوَم ْلِقَيامَ ‘ ةاَنَاَحِجْيجُ  ((  ��� ۔����:�ا� ���

 )۔٨٩‘‘(�وں��� اور اس � �و�

 ا� آپ  �  �  �   �ل  ��ار  اور  ا� �  �  �   ��ارى �  � ملسو هيلع هللا ىلص ��ات

� � ���،ا� ا�ء � ا��ل  ؓ �ن �� �� � � �ا� � � � � �� �� 

 �وا� �۔آپ   � ���:�رى ملسو هيلع هللا ىلص ز�� � �� �دار �� �� � �:ا��ؓل

 �ر�   �ا� �   د�ں �   د� ��!��  �   ر� �  ��     ۔ا��ؓل �  �  �ت
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 آ �  �   �از  دل  � ملسو هيلع هللا ىلص پ�۔اس �   �ت �   ���:ا��ؓل!آپ �

�)� � � � �� ۔ا��ل!�� ،ا� � ا� � ا� ر�۔ا� آپ � 
�� �

�ر
� �

��)�

  )۔٩٠‘‘(اور آپ � دو�ے �وروں � � �ج �� �

� �� ا�� اس ��  � � ��ں � ��ہ � ��� ،ان � �ن و�ل  

� �� ا�ظ � و� ��� � ملسو هيلع هللا ىلص ر�� � ذ� دارى � اس � �� �� �� � آپ

���: 

��� ��� � �د�� وہ  )٩١( )) ةاْجلَنَّ  ةًدا ملَّْ يَرِْح رَاِئحَ هَمْن قـََتَل نـَْفًسا مَُّعا(( 

 � � �ا � �� �۔

 : � �رے � ا�م اور روادارى �� ر�از ���ات � ا� 

� �� � � و� � ا� ا� �� وہ ا� �ب �� � اس � ا�ء �ذ� �ے اور اس ’’

� زور دے وہ � � � ا� ��ارا �� � � � �ن آ� � �� � �� � � 

 �ے � ��ى �ا� آ� ۔� �� ��ا رب ا� � � رب ا�� �ں � � ��

 ا� �� �ارا ��� � اس � �� وا� ��ت و��ات � اس � �وں �  � وہ

 در�ن � اور � � � �� �� ۔�� ��ل �� � �اہ اس �� � � � ��

   )۔٩٢‘‘(� � 

� �� �رہ � ا�� ملسو هيلع هللا ىلص ا� و�� اور �� �دات � �ل � �� آپ 

��د � �� �رى ملسو هيلع هللا ىلص ر�� � �د� ر� � �ا�ام و� � ��ات � ۔اس � آپ

�  �   �ص  اور ���   ور  �ہ �   ��ں  اور  �د�ں �   و��  ا�  �� ا��  �دى ں

،��ع،��� اور �� � �� ا� ��ہ ا� � � � � ا� د� و�� اور �ن 

 )۔٩٣و�ل � � آزادى دى �(
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 :ر�از � )�٩٤رت � �ز �� را�� ا� ا� را�( 

ر� �وہ � ��� � �رى د�� ا�م � � � �ى �� � � � اس � د� � �’’

� � ��ہ ا��۔ا�م � � �� ��� � �� �ر� �� � � دا�ٔ ا�م �ا�ن � 

� ا�ں � �رى �م �� � � ��ں ��ا�ں � �� � �ت د�� اور �� 

 ۔ )٩٥‘‘( ��� �� �ڑ� � ��ب � ���� اس � ��ڑا� د�

�د� �ں � و�ں � ملسو هيلع هللا ىلص �’’ :ا� اور �ر� �� اس �ت � �ا� �ں د�� 

 )۔٩٦‘‘(�رى ��ں ��م �ض و�د � آ�

 :ا� ا� را� � � 

� ا��ں � ا� ملسو هيلع هللا ىلص او� �۔�ت � ا� ��� �� � � �و�ں �� ���ط ’’

�ب � ا� �� �� ا�� ا�اج � و� � ان ��ں �� ��� � �� � ا�� 

�� � � � ۔�� �� � ��ں � � � آ�،� و�� اور �رت � �وغ � 

 )۔٩٧‘‘(� � ���� ا� � � ا�دى ز�� � 

 :ر�از � (Bertrand Russell) ���ر� 

� �ف �� �و�ا �رى ملسو هيلع هللا ىلص �� اور اس � �داروں � � ا�م اور �ت � ’’

ا� � ا�ن اور � ا�ل �� ر��۔وہ ملسو هيلع هللا ىلص ر�� � �ر� � � �� � � � 

 ۔ )٩٨‘‘( د� � �� � ��د�رى،�وات اور ا�ف � �دوں � �ا�ا� ا�

 آپملسو هيلع هللا ىلص آپ  �   ��ں  ،دو�ى  ز��  �رى  ا� ملسو هيلع هللا ىلص �  ��ات �

� �ء � �ت اور �ر� �اہ � � ا�م روادارى،ا� و��،آزادى اور ملسو هيلع هللا ىلص و��،آپ

 �ورت � �۔ا�ف و�ل �د� � اور � آج � � 
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ان ا�ل وروا�ت اور �ہ و�� � ا� د�� �� � �گ ا�� � �� ا�� � �  

اور �� �� ����� ور� ��دہ روش ا� د���� �� ���� � � � �� 

 �ى ا� �وج � �۔

 ر� �ورت٭� ا�ا� � آ�،ا�دى و�

د�� �� � �� � � �� �� �� � اور � وا�ام اور �ں � اس ��  

�� � ا� دو�ے � �� ����� اور �ورى � ۔اس � ا��ں � ا�دى اور �ر� 

� � اور �رو�رى ،�ر�  �ور�ت وا� � ،�� � � �،ا� �ورت ��رى �� ��

اور � �ور�ت ��رى �� � ا�اك و�ون � �ورت � �� ا�ا� � آ� � 

 � ز�� اور �� � �رے � �� �ل � ۔ملسو هيلع هللا ىلص � � � � آ�۔اس � � آپ

ملسو هيلع هللا ىلص � � � � � آپاس �� � د�� �ملسو هيلع هللا ىلص � �ت �� � � آپ 

 )۔�٩٩زرہ ا� �دى � �س �ا� (�ر) �ورت � � ��ن �(

� ا� وا�ن،روادارى،اور ا� د�ں(�ق �ا) � �رو� اور �� ملسو هيلع هللا ىلص آپ  

�� � �رے � � �ا� �� �ى � �۔�� � ا�ل � � وا�ں � �� ا� �� ان � 

 )۔�١٠٠ ا� اس � �ز ر�(ملسو هيلع هللا ىلص آپ

�ت � �روؓق � �� ��ر وا� � ۔ا�� �� � �ف � �ر� �ل  

��� � � �� ۔�ات � آ� راہ � � �� �� ��  (��) � و�ل �� � ��ى ��ں�

�ر� �ل � �ر ر��۔ز�د � �� ،� اس �� � ،ا� �� ا� �� �� ا� راہ � ا�

�ان � ا�ں � �ل و�ل ��۔� دن � � � �� �� �رو�ر � �رغ �� ا� راہ 

 :� وا� �ر��۔ز�د � �� � اس � �ل �� ��ہ ���۔�� �دا� � �

 ۔‘‘ل ادا���ں �آپ � � دو�رہ �ل و�ل ���� �� ا� د� �’’ 
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 ۔‘‘�ں آپ � �ں � �ر ر� � � �ل د��ے �’’ز�د � �: 

دو�ں � �ت �ھ � ۔�� �دا� � ا���ن ا� ��ں � �ا� �اور �د �  

� �۔اس � � ان د�ں �ت � �روق ؓ � �� �� � �روق ؓ � � � � � �� �

� � ۔�� �دا� � �ت � �روؓق � �� ا� در�ا� � � ۔آؓپ � اس � 

 �  �  �  �  ���  �   آپ �  �  �  )۔�
�

�� ���):���   ار�د �   ا�  �ف �  �اب

� � � � � �ا اور ا� �ر � ��� � �� � ��۔وہ دل � �  ۔�� �� اس � �

� � �ات � �� � � � � �ت ’’��� � �ل ادا���ے � ۔� � �� �� � 

 ۔‘‘ ���� �(�ب � � � ا�)ز�د � �� � �س �ت � �روق ؓ ���ن �

اس ��ن � �ت � �روق ؓ � ز�د � �� �� د�� � � ا� د� آپ اس ��  

� �ر� �ل ��ل و�ل �� � � دو�رہ آپ � اس � �ل � �� � ۔�� �� � 

 اور ا� و� ز�د ��� �� � � � � � ز�د � � �روق ؓ �� د�� � � � � ��

 :ا�ن �د�

���ا� ا� �ىء � ا�ا� وا� � د� ا�� ا�ى � ا� �ا ا�ب ( 
�
   )١٠١ا� ا�

� ا� � �� ��اہ �� ��ں � �� �� � � �رہ � ���ں اور اب اس � � ’’

 ۔‘‘ � �رے �م � �ا� ��د� � ��د �ں �

 �  ا�ا� � آ� ��� اور �� �ورت

ا�م ا� ا�� � د� � �ا� د�ت اور �� � � �دو�وں �ا�اك  

و�ون ��� اور � ا�ط،��ت اور �ون و�� ا�� � �ف و� � �۔� و� � 

 �ار �  �ح �   �ح �   �ر�ں �   ان �  ���   �ل  �ذ�  �ب  ا� �   ا�م  �ف � 

 د���۔
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ا�م دو�ے اد�ن و�ا� وا�ں � � د� اور �رت و��ت اور �� �ك  

�ا�ام،��  و�� � � � ��� ان � �ر ��،د��ں����ل ��،ان � �د��ں

�ت � ��،ان � �ا�و�� ��د� اور �و�ں � �ق � ادا� و�ہ۔ ان � ز��ں 

�� ا� �� �ور�ں � � � �� و�ح اور � � ،�� ا�اد ��د� ا� ��� 

�اور �ون ��� ��� ا� �� �ورت و� �ور�ں �� � ،آ�ت و�ادث � �� �د �

 �ر 
�

آ� اور � ا�ا� � آ� � �از�ت � � � اور� ا�م اور ا� و�� � �ر�

� �د اس � � و�� دى � ۔� �ف ا� �� د�ں ا� � � � �� دور �� � د� � 

 )۔�١٠٣ �ر� ان � �د � �()� ١٠٢( 

 ا�ا�ت    �دى �  �   و��  ا�  اور  ،روادارى  آ� �   ا�ا� �  �  �  �

 ،�� � � اور ��ت راہ � � ۔ان � ز�ہ اور � ا�ا�ت وروا�ت � � �ف اس

Global Village� ردى و�� ا� ��ارہ ����� � �ق ا�� ��ا� �� �� اور ��

 � ��ارى ��� و� � � ۔

�وہ از� � ا��ا� �� و��� �ت � ا�ارى � �دو�ون ،�وات ا��  

 و�ادث � د�  ا�ا� اور � ا����� آ�ت  �� �ل وا�ف � �م ��،�� �  اور

 �ون ��� �ذر� � � ۔

� وہ �م ا�ا�ت � � � � ا�ا� � آ� ��وان ��� �� ��� ا��ا�  

   �ء ا�)۔ ا� و�� اور آ� � � �� � � �� ��(ان
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 �ا� و�ا� �ت

 ۔١٩٨٣،� � �� ��ر،١٥٩١/(��)� وارث ��ى،ا� اے ،� اردو  ۔1 

 ئ۔١٩٩٥،�رہ �� ز�ن،�٩٧٣ن ا�،�� �/ ۔2

 ۔�١٩٧٤ � � �اردو �زار ��ر،٤/٧٢٦د�ى،� ا�،�� آ� ۔3

  :John Shakespear, Urdu-English and English-Urdu Dictionary, P۔4

 1869,Sang-e-Meel Publidations,Urdu Bazar,Lahor. 

 ء١٩٩٤،� � �ؤ�� ا�م آ�د،�١١٨١ى،�� ر�،ڈا�،�� (��)/ ۔5

 ء٢٠٠١،ادارہ ا��ت ��ر �ا�، ٨٢٠-��٨٢٢،و� ا��ن،�ا�ى،��س ا��/  ۔6

7،�� ۔ ء١٩٨٩ط،دار ا��ۃ ،ا��ل ��،٢/١٠٢٧۔ �� �ء ،ا� ا���

 ۔ء١٩٨١،ا�۔ا� � �،�ا��٩٣٣وى،�ا�،ا�ا�،�ح ا�ت/٭

،دارا�در ،�وت،�ن،� ا�� �١٤/٤١٢ر ،� � �م ،ا���،�ن ا�ب ا� ۔8

   �ارد۔

 ۔٦٤آل �ان/�رة ۔9

10��  ۔١/٤٦٨۔� ا���

 ۔٢٣٥۔�� ��/11

 ۔٤٠٩۔ا�/12

 ۔٨٢٩،��س ا��/�١٤/٤١١ب۔�ن ا13

 ۔١٨٦٩۔�� ��/14
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15��  ۔٢/١٠٥٩۔� ا���

 ۔١/٦٦٦،�ن ا�ب٣/٢٩١٥۔�ا�ا��س16

 ۔٢٥٧٤۔�،ح:17 

��٣١٠-٢/٣١٤۔�ا�ا��س18  ۔٢/٧٢٩،� ا���

 ۔ ء ١٩٧٨،��:دارا�ق،�وت،�ن،٦١٧۔�� �ف ا��، � � ا�/19

 ۔١/٦٦٦ا�ب۔�ن 20

 ۔٢٥۔ا��/21

(��:ا��،ا�م  ء ١٩٩٩،� و��ن �ز��ر،٢٠٠ملسو هيلع هللا ىلص/۔� � �،�ت � 22

  )�ن

 ۔١٣/۔ا�رىٰ 23

��ا�،� � ا� ،ڈا�،ا�د� � ا�آن ا�� وا�را�ت ا��ہ/24
�
�
�
،�� �� ٢٨۔ا��

 �� �ارد۔ڈا��،�� از� ا��،� 

،دارا�ء ا�اث ا��،�وت،�ن،� ٤/٣٤۔ا�وى،ا� ا�،ا��،�� � ��25

 �� �ارد۔

 ۔٨٤/۔آل �ان26

  ۔٢٠٠٥، ��٢٠٠٤ر،   ، دارہ ��ن ا�آن �١١٦ ١١٤/١۔ �دودى،ا�ا��،�� ا�آن27

   ۔/٢٥٦۔ ا�ہ 28

 ۔١٠٩/م۔ا��29



 166 � � �ورت و ا�آ    � �� � � ا�ا� � 

�ُ(آل �ان/30 َ ْ� اَْ��
�ُ

ْوُر ُ��ُ �ْ�ِْ
�
�ُ
�
�
ِْ� َوَ��

�ِ�
�َا ْ
�
��ئُ �ْ اَ� َ

�
�ْ

�
�َ� ،)ان � دل �� ١١٨۔�ْ �َِت ا�ْ�

   � � �� اور ��          �ں � �� � وہ اس � � �� � �۔

 ٤۔ا�/31

 ۔٦،ا�/٢١۔ا��اب/32

�َرُ�ْ 33 َ� ِ
�

�  �۔�رى،ح:۔اِّنَ ً
�
�� َ ْ

�
ْ� اَ�

�ُ ُ
�
 ۔٦٠٣٥ اََ��ِ��

 ۔� � ا� �� �� �� �۔34

 ۔ ء ١٩٨٢،ا�� � � ���ر،٣٦٥۔� � �،�دہ و�ل/35

 ۔٩٩۔��/36

� ا���١٦/١٢٨۔�ا�ل37
�
 ۔ ء ١٩٨٥،�ٔ���

 ۔٧٣/ ء ۔ا�38

 ۔ ء ٣٠،٢٠٠٦۔�رى ،��ر�،ڈا�،��ت �ت/39

 ۔١٩٦۔�،ح:٤٩٤٤،ح:٤٢۔�رى ،�ب /40

 ۔١٥٨۔ا��اف/41

 ۔١٠٧/ ء ۔ا��42

� اٰ� � �وع �� � � � ملسو هيلع هللا ىلص ۔اور � ٢٠١۔ا�ۃ/43
���

�ں � � د�ا
�

ا� د��

 )�٦٨٤٠ �� � � (�،ح:

 ۔٦٨٦۔ا�ن ��/44

 ۔١۔ا��ن/45
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 ۔٤١۔ا��/46

 ۔٢٥٦۔ا�ۃ/47

 ۔١/١٩٦۔� ا�آن48

)�ر� ا� ا�� و�ر�� �رت � ،آرام �غ �ا�،� ٣(�رہ١/٩۔� ا� �49

 �� �ارد۔

 ۔ ء ١٩٨٠،دارا�در �وت٣/١٧٥۔ ا� �،�،ا�ت ا�ٰى50ٰ

 ۔٩٩۔��/51

 ۔٣١٣- ٢/٣١٤۔� ا�آن52

 ۔١٠٩۔ا��م/53

�� ۔�وى،�ا54
� � �
� � � � � ا�ازى ،ا��م،��ا�� ،ا� � ،ا�ارا�

�� وا�ز�،� �� �ارد۔١٨٧وا�ارا�و� ،ا�وف � ا�وى/
�
�
�
 ،دار �اس ���

 ۔١/٥٩٠،�ء ا�آن١/٥٧١،� ا�آن٣/٤١٧۔�رف ا�آن55

 ۔١٢٥۔ا�/56

57/� � �
�

 ۔٢٢۔ا��

 ۔٤١۔ا��/58

 ۔٦١۔ا��ل/59

  ۔٦٠۔ا�ہ/60

 ۔٦٦۔ا��اف/61



 168 � � �ورت و ا�آ    � �� � � ا�ا� � 

 ۔٢٩٦۔ � �دودى،�� �آن �� � �ا�/62

 ۔١٢٨/ء۔ا�63

 ۔١٠۔�رى،ح:١٦١-١٦٣۔� ،ح:٢٦٢٧۔��ى،ح:64

،� ٣١٤-٣١٨۔و� ا��ن �ن،د� ا�� ا�م ��ى اور � اور �ر� �� /65

 � �ا�۔

ز�� �� � � وہ ا�� اور ا� و�� ���ہ � اس ��ے �  ا�ل: ۔�66

� اس �ر � �� ز�� ا�م � آپ ملسو هيلع هللا ىلص اور آپ  ۔ � � �� �ملسو هيلع هللا ىلص آپ

 �� �� ملسو هيلع هللا ىلص 
�

ار�د ����� � � ا� اس ��ہ � �� � �خ او� � د��

  آج اس � ��� ��ہ �� � �� � � �ر �ں۔� � �اور 

 ،ا�١٣٨٬١٣٧�،١/٩٢،ا� ا�زى،و�ص/��٢/٢٢٠ (�رك 

    ،ا��١/٨٦م

/�   )٦٤- ٦٦ا�،ڈا�،�ا�م/،���١٦٧،��

،ا� ١/٣٥،�ر� ا�م،�ہ � ا�� ا� �وى��١/٤٥٨ �رك ۔67

  ۔ ٩٢، ا�� ا�م/٥٢ �ت ا��ل/،��١/٢١٩م

د�ت � � د�ر � ���ى � � �ظ �  �٥٢ د��وہ �  :�ق ��۔68

� � �� � �ود � ر� وا� د� �ا� � ��وں � �� ،���،��� اور 

 �م  ا�  ���۔ ��   �ق  �ا�/،��١/٥٥٤ �   �ى �٧٦ �،

  ۔ ٤٩،�ر� ا�م �وى/٢٦٨،ا�� ا�م/٢٠٤ا�م/

� ا� ملسو هيلع هللا ىلص ا� وآ� اور � و�� �وہ �ر� ��ہ ��آپ  : �� ��۔69

 �  �  (�   (ا�  د�ں ��   �ر ��   ا�  �و�د �  ���  �   ��ں ����
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 ���ا ��۔د�  وا�ن  ا�  �رت ��   ��ن  �ا� �  �  ��  �  �  ں

���� �آن � � � � � ��م ��۔(�ت � � د�:�ت ا� 

 ا��ل/�٢/٣٧٣م  ا�رى٤٧٢،ا�� ا�م/٤٧٩،� �ت �،٧/٤٣٩ �،

 )۔�٩٣ ��ات/ملسو هيلع هللا ىلص �  ،�رے١/٩٥،�ر� ا�م �وى٩٥ا�/

۔�� �� � � � �ل۔اس �ء � �وف ��� �ا� � � �ل �� � 70

 �   وا�ں ��   �رت �   ��ں  اور  وا�ں ��  ��،   ر� ��  �  �  ��  �  �

� ��ے � �� � � �� د�ع �� ملسو هيلع هللا ىلص � �۔� �د �وہ � � �� 

� � �� ملسو هيلع هللا ىلص �� �� اور �ز�ں � �� ر� � آپ ملسو هيلع هللا ىلص ،� د� � 

� ان ���ہ � � �رت اور � ملسو هيلع هللا ىلص � آ� �ر� ا�اب � ��� � � آپ 

� آپ
�
 � � � �ؓذ � ���ں د� ��ٓ� � آ�ا�ںملسو هيلع هللا ىلص � �� ا�ں� ا�َ�َ

  و�� �ر �د� � � �رات � �� ان �� �د�۔

 ا�م  ��/٦٠٢،�ا�م/١/٦٤(�وى،�ر�  �ى۔ا� ٦٧،ا�ن ��،

 ۔�٤٬٣/٢٤٤م

�� �ز� � �ت � �ر ��� آج ملسو هيلع هللا ىلص �ى � � آ�۔آپ ٨:� �۔71

� ��ر �� ملسو هيلع هللا ىلص اور آپ ملسو هيلع هللا ىلص دا� �� � ۔آپ��� ا�از و� � � � 

� ��:�را��ل � � ملسو هيلع هللا ىلص � � و� ڈ�� وا� �� د� ��ں � ۔آپ

�رے �� ��ك �� وا� �ں؟� � اور �ا� � ا�از � ��:��� 

� � آزاد � �ا����:آملسو هيلع هللا ىلص �� اور �� �� ��� ۔آپ
�

ج � � �� �� � ��

�ردى۔�ت � �  �۔� � � ا� و�� � �ن �� و� در�ر اور روادارى و��

 ۔١٧٠،� ا��/٧٩،ا�ن ��/٤/٥٥د�:ا� �م
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� ا� �ان � ��ں � ���ہ ا� و�� � ��� ملسو هيلع هللا ىلص :آپو� �ان۔72

اس � �� اس � �رت � �ں �:�ان � � � ،�� اور ��� �م ا�اد � 

�ان � ا� �� �،�دت ��ں �،�ڑى �� ��� � ان � � � � � � 

ا� � ر�ل � ذ� دارى �� �� ۔�� �� ملسو هيلع هللا ىلص � � ،ا� � �� اور �� 

� اور را� ا� � � � ���� ۔وہ ا� �� �ہ دار �د � �� � ا

�   ا�ام ��   �ح �   ��ں  �دت �   ��ں ��   �دت �   ��ے ‘‘،ان ۔اس

� روادارى ،�اخ د� اور �� �� � ملسو هيلع هللا ىلص �د� � ��ر � � � � آپ 

�ں،�در�ں اور را�ں �� ’’� و�� � � � رہ �۔��:�� � � �
�
�� � �

�ں اور ���ں � ��� �ى � � � و� � ��ار ر� � 
�

�� دى � ان � ���

 ۔�ا � ر�ل � � � �� �� � ا� �ے � اور � �� را� ا� ��ہ � اور

� �� �درى ا� � � ��ف ��� � ،اور � ان � ا�رات ،�ق اور �ل 

� � � �� ��� ،� وہ ا� و� اور �� � �� ر� ،ان � � و�ى � � 

 ۔‘‘�� ،� وہ � � � و�ى ��

،�ت ٢٤٥،ا�� ،�ب ا��ال/�٧٨ت � � د�:ا���،�ب ا�اج/

،�ت ا� �� ١٦٨،�رے � � ��ات/١/٢٩٨،� ،�ت ا��١/١٧٢ � 

 ،  ء ١٩٦٦،� �اغ راہ،�ا�٢٧٢،ا�م ��م ��/

life of Mohammad P:158/۔�٥٨ا�(��،� �رق،ا�م اور روادارى( 

 ۔ ء ٨٣،٢٠٠٨،��ت �ت/۔� �� ��،ڈا�73

،� � � ٣٥۔ ا��،� �� �د،��،روادارى،�ت � � رو� � /74

  ء ��٢٠٠٠ر،

 ۔٦۔ا�ات/75
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،دارا�ء ا�اث ا�� ٢٧٨۔ا�ص،ا� � �،ا�م ا�� ا�ازى،ا�م ا�آن/76

 ۔١٨٬١٧/٢٨٣،� ا��� �� � ا��ئ۔ا� �ا��ن ا�١٩٩٢،�وت �ن،

 ۔٧۔�،ح:77

 ۔٤٩٩٢د،ح:اؤ۔ا�د78

 ۔٢۔ا��ہ/79

 ۔١/٤٣٨٬٤٣٧۔�ء ا�آن80

 ۔١٩٦،� ا�آن � �ا�/٦،�رہ:١/٣٨۔� ا� �81

 ۔٢٠:١٤۔رو�ں:82

 ۔٨:١٤- ٩۔ا�:83

 ۔٩:٢-١١۔رو�ں:84

 ۔١١٢۔ا�/85

،آ� ��ر،ا�ى،�ا��ن � ��،�ا�� ا�� � � �م ۔� ا� �86

� ا���،٤٠٢ا�ن /
�
 ۔ ء ١٩٩٦،�ٔ���

 ۔٣٤/ ء ۔ا��ا87

 ۔ ء ١٩٩٠،� دارا�ز،� ��٤٣٥٤،ح:٤/٧٨۔� ،� ا��ن88

89�
� �

�
�  �   ا�  او ��   �ق  او���� ���

�
�
�
 ا�  او  ��ا �   �م  ۔ا�� �� � ��� �

�
��  �  �  �

�د
�

 دا�  ا�  ا�� ٣٠٥٦،ح:٣/١٣٦ا��۔�  ا�� �   �ن �د
�

،ا�دا�

 ا��،�وت،�دا��ا  ا�� ٤:ء،ا��:دارا�ب ��  �  �  �   ا� �  ۔ا�

  ۔ ء ١٩٩٤،ا��:� دارا�ز،� ا��،١٨٥١١ا�،� ا� ا�ٰى،ح:
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 ۔٣٣٢-٣/٣٣٣۔�ت ا� �م90

 ۔٦٩١٤۔�رى،ح:91

 ۔ ء ١٨٠،١٩٩٥۔ر� ا� �ى،ا�م اور روادارى /92

،ا�� �٧٦ �م �ا�/ملسو هيلع هللا ىلص ،� �ى٥٥٤- ١/٥٦١۔�ت ا� �م93

 ۔٩١،� ا�/٢٥٦ا�م/

� و�اغ و� �ى � آ� � �را� ��ل � ا� �� ��ان � ١٩۔را� 94

ا�م ’’�،وہ � �� اور �� آزادئ � ���ش �ر� �،��ف � �ر �ب

 )۔�٣ (�ب ��ر/‘‘��ر� �ر�� 

 ۔٤٥)/ء ١٩٥٦۔روادارى(�ا�:د� ود�،د�95

 ۔Christianity ,Islam and the negro race۔ا��ا�96

،(��:� ا�م،ا� اے )��:�و�� ��٢٧٬٢٦ر� �ر��/۔ا� ا� را� ،ا�م 97

� روڈ ��ر،� �� �ارد۔
�
��� ��� � �� 

 (Whay I am not christian،(�ا�٤٤۔روادارى/98

 ۔٢٥١٣٬٢٥٠٩۔�رى،ح:99

۔(اس �� ا� �م � ���ر � � � �� � ا� ٤/٢٨٨۔�ت ا� �م100

� اس ملسو هيلع هللا ىلص � �� � �� ۔آپملسو هيلع هللا ىلص � � �� � ا�ل ���ر �� آپ�

 �ل   ا�م  �اور �  ��  �  �  �   ر��د�۔اس  �ر  آ�  اور  ر� �
�

 ا���� ��  �

��۔اس � � �زم �ہ �ااور � �� �� �م � � وارد �ا � �� � اس � 

 اور �ڑ ز�د� � � �� � ���� � � ا� �� � �م � درآ�� ��ل آ�
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د�۔اس � � �� � �:اس � � �رے اس � � �� � �م درآ� � 

 � �� �  ��۔آؓپ � �م � �� روك دى۔�ا� � � � � وا�س �ا�ا

   ا��ء �ملسو هيلع هللا ىلص آپ
�

��
�
��   ار��،و�

�
����   وا�  ا�� ���� �  ��   :ا� �  ��  ��

 آپ  ۔��ل ���
�
 ا  و� �

�
�
�� ���

 
� �

�   ا�  ا�  ر�ل ��
�
 ��ع،���  ،وا��ء � ملسو هيلع هللا ىلص ��

)��� � وہ �� د� ٢/٢٨٨ار�د � �� � �م � �� �رى �دى۔د� ا� �م

 آپ �   �ں  �ر ملسو هيلع هللا ىلص � �   �س �  �  ��   ا� �   ��ں  ا� �  �

 ۔١/٤٤٥،�ملسو هيلع هللا ىلصر�اور � �ا�  دا� � � � روادار � �(�ت ا�

 ۔٢١۔�ا� �ب ا�اج/٤١،٤٢۔�و�/102

 ا�/103  ،�ت  �م  � ٣٠٠۔ا� �   و� �  �  ��  �  �  �  �   ۔� ،

� ��ن �� د�� �ى � ا�� � ا�ر� ��� ان � � � �ا�ملسو هيلع هللا ىلص ر�

� ملسو هيلع هللا ىلص ا���اور � � � � �ا� �گ �ى اور �دار �� � ۔ا��ن � آپ

�رى �م �ك �ر� � �ا � د��و � ملسو هيلع هللا ىلص! �� � �� �� �ض � � �

�ر �راًد�� � �� ا�� اور �ا � اس � � � �ملسو هيلع هللا ىلص � دور �۔آپ

 ۔١/٤٤٥،�ت ا�،�٤٨٢١ان ��ت دى (�رى،ح:

� �� � �� ملسو هيلع هللا ىلص ۔(� ا� � � ��ر �� �آپ ١/٢٦٥۔ر� ��104 

 � در� � اور �� �� د� � � در� ا��ن � �ب اور �ان � ا�
�

 � دے د��

 �ت   ڈا�،��ت  د�۔�ا� ��  �   ��وں �  ��  �   ا�  وہ ��  ��

 ۔٥٥،٢٠٠٨/

 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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 تطبيقاته الفقهية  األداء المأمور به و 

Payment of dues and performance of Duties  

in Shari’ah and its implementations 

  عطاء اهللا فيضيالدكتور  

ABSTRACT 

In the Islamic Law i.e. Quran and Sunnah the above mentioned 
topic has been discussed clearly and repeatedly to avoid any ambiguity 
in dealings in our daily life and agreements made between two parties 
or governments national or international levels.  

 After intensive study I discussed and elaborated the said issue 
referring to the Qura’nic verses and sayings of the Prophet (SAW). The 
matter is of great importance; hence the Muslims Jurists have also 
given their valuable opinions in accordance with the Islamic Law 
which have been incorporated also to solve the issue.  

 If we act upon these verdicts, we will be able to select the best 
among ourselves and form an ideal government and will discharge our 
duties honestly, and eventually our every act will show our 
responsibility to perform our duties and to  give due share  to the right 
person.  

Keywords:: Duties, performance, Shari’ah, Jurists, performances 

  

احلمد هللا كما حيب ويرضى، والصالة والسالم على نبيه ا�تىب ، وعلى آله الطيبني 

والطاهرين ، وأصحابه الغر امليامني.أما بعد: فإن النصوص الشرعية من القرآن 

والسنة الىت أمرت الناس بأداء األمانات إيل أهلها كثرية ؛ فقد قال اهللا عزوجل يف 

: (أد وقال  )١(﴾أن تؤدوا األمانات إىل أهلها  إن اهللا يأمركم ﴿حمكم تنزيله: 

  .)٢(األمانة إىل من ائتمنك)

                                                 
 األستاذ املشارك بقسم الدرسات اإلسالمية، اجلامعة الوطنية للغات احلديثة إسالم آباد 
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وإن التحذير عن املساس باألمانة ثابت، فقد عد اخليانة فيها خصلة من خصال 

املنافق، ففى احلديث النبوى الشريف ما نصه: (آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب  

  .)٣(وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤمتن خان)

ن هل املقصود بأداء األمانات هو أداء الودائع فحسب، أم النصوص تعم ولك

وتشمل الصالة والزكاة وسائر العبادات واملعامالت؟ وهل األداء املأمور به يعىن به 

  الواجب فقط أم يتناول غريه من النوافل؟ 

وهل األداء املأمور به يشمل املؤقت (وهو ما حدد له الشارع وقتا معينا) وغري 

  ؤقت، أم أنه خيتص باملأمور به املؤقت فقط؟امل

واإلجابة الدقيقة هلذه األسئلة تقتضى بيان األداء املأمور به شرعا ، بيانا شامال 

ومتعمقا، لذا حاولت تناول هذا املوضوع بالبحث والدراسة العلمية املؤصلة ، 

الرتباطه الوثيق  وذلك ملا حتظى به هذا املوضوع من األمهية البالغة يف الشريعة الغراء

 بالفرائض الىت حدد الشارع ألدائها مواقيت معينة كفريضة الصوم والصالة اللتني

على أحد من أهل العلم مكانتهما العظمى ومنزلتهما العليا يف الشريعة  الختفى

  اإلسالمية. 

وألن هذا املوضع يتعلق مبا يواجهه املسلم يف حياته اليومية من املعامالت وألن 

وما خلقت اجلن  ﴿من خلق اإلنسان هو عبادة اهللا عزوجل قال تعاىل: القصد 

. ومن مث فإن املؤمن يسعى دائما ألن يأتى بعبادة وفق ما )٤( ﴾واإلنس إال ليعبدون

أمره اهللا تعاىل، وهذا ال يتيسر إال عن طريق معرفة األداء املأمور به شرعا وتطبيقاته 

  الفقهية. 

سب علمي) من الباحثني كتب فيه بشكل مستقل ومع ذلك كله مل أجد أحدا(ح

حبيث جيمع شتات كالم العلماء على الرغم من كثرة استعمال (األداء) يف كتب 
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أهل العلم؛ لذا كان البد من توافر الكتابات يف هذا املوضوع، واستنهاض اهلمم 

  القادرة على اإلجابات الدقيقة لتلك التساؤالت. 

وذلك من  ، ستطاع هذا املوضوع وأكشف غوامضهومن مث رأيت أن أبني بقدر امل

  خالل : مقدمة ومبحثني وخامتة. 

  املقدمة: فيها بيان أمهية املوضوع

  املبحث األول: مفهوم األداء ومدى إطالقه على العبادات غري املؤقتة

  املبحث الثاىن: أقسام األداء وتطبيقاته 

  اخلامتة: وتشتمل على أبرز النتائج 

  :ؤقتة األداء لغة العبادات غري امل لىطالقه عإ ىمداألداء و مفهوم  املبحث األول:

وأدى االمانة ، أو الدين  )٥(أدى دينه تأديًة إذا قضاه، واالسم : األداء  يقال:

  )٦(تأدية، إذا أو صلهما إىل أهلهما، واالسم: األداء

، واجلزية، قال الراغب: '' واألداء دفع احلق، وتوفيته . إعطاؤه. کأداء اخلراج    

َه يَْاُمرُُکْم اَْن  ﴿ )٧(﴾فـَْليـَُؤدِّ الَِّذي اْؤمتَُِن اََمانـََته، ﴿ورد األمانة، قال تعاىل :  ِانَّ اللّٰ

  .  )٩(﴾َواََدآٌء اِلَْيِه بِِاْحَساٍن  ﴿وقال :  )٨(﴾اَْهِلَها  تـَُؤدُّوااْالَٰمٰنِت ِاۤىل 

ختالفهم صطالحًا تبعا إلاختلف األصوليون يف تعريف األداء ا :األداءاصطالحا

يف جريان األداء يف املؤقتات وغريها، ومشوله لفعل الواجب وغريه من النوافل، 

صوليني يف تعريف  وبالنظر يف تلك التعريفات نستطيع أن نقول: إن لأل

  مسلك احلنفية  )ب(  مسلك الشافعية ومن وافقهم)  أ( مسلكني : األداء
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   :في تعريف األداءمسلک الشافيعة ومن وافقهم    ـ أ 

صحاب هذا املسلك يف وضع تعريف لألداء، والسبب يف أمل تتحد عبارات     

ذلك يرجع إىل أن بعض هذه التعريفات تفيد أن األداء يشمل الواجب واملندوب، 

  .خر جيعل األداء يف الواجب دون املندوبوالبعض األ

   ما التعريفات اليت تشمل الواجب واملندوب فهي کما يليأ

هوعبارة عن فعل العبادة يف وقتها املعني شرعاً . "مام الشيرازي: األداء عند اإل

الوقت مسي أداء  كمر عبادة يف وقت معني، ففعلها يف ذلأمر بأقال يف اللمع: إذا 

  .)١٠( " على سبيل احلقيقة

اليت هي أعم من  "اإلتيان بالعبادة"األداء عنده عبارة عن  تعريف ابن قدامة:

الصالة  واجبا کان أو مندوبا يف وقتها املعني هلا. جاء يف الروضة بعد ما الصوم و 

واألداء فعلها "عرف اإلعادة بأ�ا فعل العبادة مرة أخري يف الوقت املقدر هلا شرعا: 

  .اي  فعل العبادة املتقدم ذکرها يف تعريف اإلعادة )١١( "يف وقتها

ي يف التعبري بلفظ العبادة اليت وهذا التعريف کما نرى يلتقي مع تعريف الشرياز 

  تناول الواجب و املندوب. 

    .)١٢( واألداء ما فعل يف وقته املقدر له شرعا اوال'''' قال  تعريف ابن الحاجب:

احلاجب يف هذا التعريف کل من ابن اللحام وابن النجار  هذا، وقد وافق ابن    

کما   )١٣(املقدر له أوال شرعا  احلنبلي حيث عرفاه بقوهلما: واألداء ما فعل يف وقته

 )١٤(حيث قال: '' األداء ما فعل أوًال يف وقته املقدرله شرعا'' اخلبازييشبهه تعريف 

  لکنه صرح خبالف غريه بتعلق '' أوالً ''بـ'' ما فعل" 
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ايقاع العبادة يف وقتها املعني هلا شرعًا ملصلحة "وعرف القرايف األداء بأنه :     

   )١٥( "تاشتمل عليها الوق

األداء عنده عبارة عن فعل العبادة يف وقتها املقدر هلا شرعاً،  تعريف البيضاوي:

حبيث مل تسبق بفعل مشتمل على نوع من اخللل،قال (رمحه اهللا): ''والعبادة أن 

  )١٦(داء خمتل فأداء''إوقعت يف وقتها املعني ومل تسبق ب

صح وهو أن نه األأيف احدمها: داء تعريفني: قال ذکر لأل نصاري:تعريف زکريا األ

  )١٧( '' رکعة يف وقتها، وهو زمن مقدر هلا شرعاً  األداء ''فعل العبادة، أو

قال: ''واألداء فعل بعض وقيل:کل ما دخل وقته قبل  تعريف ابن السبکي:

   )١٨(خروجه''

تفيد جريان األداء يف الواجب واملندوب  ىوهذه التعريفات کلها کما نر  هذا ،    

   :وأما التعريفات اليت جتعل األداء يف الواجب ، فمنها قتؤ امل

األداء عنده عبارة عن اإلتيان بالواجب يف وقته مضيقا کان أو '' تعريف الغزالي:

   .) ١٩(أداء '' ىموسعاً ، قال: ''اعلم أن الواجب إذا أدى يف وقته مس

إلمام الرازي حيث وافقه ا اإلتيان بالواجب يف وقته املعني أداء ، و ىفقد مس    

  .)٢٠(أداء''  ىقال: ''فالو اجب إذا أدى يف وقت مس

  المقارنة بين هذه التعريفات

مام البيضاوي، وزکريا إن بعض هذه التعريفات، کتعريف أيب ادريس القرايف، واإل  ـ١

سنوي، وابن اللحام وابن النجار الفتوحي. عامة نصاري ، وابن السبکي، واألاأل

ألداء للواجب، واملندوب. خبالف الغزايل حيث جعله يف الواجب تدل على مشول ا
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مام الرازي کما وافقه ابن عبد الشکور من اإل كدون املندوب، وتبعه  يف ذل

  .احلنفية

، وابن قدامة، والقرايف، وزکريا االنصاري، وابن السبکي  إن کال من الشريازي  ـ٢

هم بايقاع العبادة، أو الواجب يف والغزايل، والرازي، ومن وافقهم اکتفوا يف تعريف

اعرتض عليهم بصالة الظهر،على  كوالً'' لذلأالوقت املعني من غري زيادة لفظ ''

�ا عند التذکر، وکذا  ىسبيل املثال، إذا فاتت عن الشخص بنوم أو نسيان، مث أت

سنوي، وابن اللحام، وابن قضاء صوم رمضان ، خالفًا لتعريف ابن احلاجب، واأل

، ومن وافقهم الذين قيدوا الوقت املعني شرعا بکونه'' أوالً'' خالصا من النجار

   .عرتاضاتاإل

إن الغزايل والرازي مل يقيدا الوقت يف تعريف األداء بکونه مقدرًا من الشرع،  ـ٣

فمفهوم تعريفهما أنه إذا مل يؤت بالفعل يف الوقت املعني يصري قضاء، فيعرتض 

مور يف أإذا مل يأت به امل ،على القول بأنه يفيد الفورمر املطلق عليهما حينئذ باأل

أول الوقت فانه ال يسمي قضاء عند الشافعية ومن وافقهم، خبالف تعريف ابن 

نصاري، ومن وافقهم حيث قدامة، وابن احلاجب، والقرايف، والبيضاوي، وزکريا األ

   .کرمن الشرع، فال يرد عليهم ما ذ  قيدوا الوقت بکونه مقدراً أو معينا

هما على اعتبار فعل يفنصاري، وابن السبکي صرحا يف تعر إن أبا زکريا األ  ـ٤

  .بعض العبادة يف الوقت املعني من األداء، خبالف غريهم

  الحنفية في تعريف األداء: كمسلب.   

   :األداء بتعريفات متعددة، وهي کما يأيت احلنفيةعرف     
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  :تعريف نظام الدين الشاشي    

   .)٢١(''األداء'' عبارة عن تسليم عني الواجب إىل مستحقه''قال:     

ن األداء اسم لفعل تسليم ما طلب من العمل إ''   :أبو زيد الدبوسيوقال     

  .)٢٢(بعينه''

اسم لتسليم نفس الواجب  بقوله:" األداء سالم البزدويفخراإل وعرف  

  .)٢٣(مر"باأل

  . )٢٤( واجب بسببه إىل مستحقه'': األداء " تسليم عني الالسرخسي وقال     

، جالل الدين الخبازي، ويکثيسخألاحسام الدين وقد تابعه يف تعريفه    

  .)٢٥(حيث قاال: ''... أداء وهو تسليم عني الواجب بسببه إىل مستحقه''

   )٢٦(مر''.بقوله: '' هو تسليم عني الواجب باأل النسفيوعرفه 

  )٢٧(مر''.عني الثابت باألاألداء تسليم  '':  صدر الشريعةوقال 

األداء فعل الواجب يف وقته املقيد به شرعًا العمر  '' بقوله : ابن الهماموعرفه 

    )٢٨( وغريه"

وهذه التعريفات کلها يشمل املؤقتات يف أوقا�ا کأداء الصالة والصوم وغري 

ا املؤقتات کما أن مجيع تعريفات احلنفية تدل علي أن األداء عباره عن اخراج م

طلب من العمل واجبا کان أو مندوبا أو الواجب فقط من العدم إىل الوجود إىل 

خري أي: قيد '' إىل املطلوب أو الواجب، اذ أن من مل يذکر القيد األ كمستحق ذل

ن التسليم ينيب عن حتصيل مر''، ألمستحقه''  استغين عنه بذکر '' تسليم'' أو '' األ

مر ورد بتسليم ن األسلمه إىل مستحقه ، أو أل السالمة وهو يف األداء يتحقق إذا
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َه يَْاُمرُُکْم اَْن تـَُؤدُّوا اْالَٰمٰنِت  عني الواجب إىل مستحقه دون الغري، قال تعاىل : (ِانَّ اللّٰ

  .)٢٩(اَْهِلَها) ِاۤىل 

    المقارنة بين تعريفات الحنفية

احلنفية ميکن داء من قبل بعد البحث والنظر اتضح أن التعريفات الواردة لأل    

    :تقسيمها إىل جمموعتني

قت إىل ؤ قتا کان أو غري مؤ تعرف األداء بانه : تسليم الواجب. م وىلا�موعة األ

سالم البزدوي، ليه نظام الدين الشاشي، وفخر اإلإمستحقه، وهذا ما ذهب 

، واخلبازي، وأبوبکر السمرقندي، والنسفي، وابن اهلمام خسيکيتواألوالسرخسي، 

  .يف األداءيف تعر 

قت ؤ تعرف األداء مبا يشمل الواجب واملندوب موقتاً کان أو غري م  ا�موعة الثانية

ليه إن األداء عباره عن تسليم عني الواجب أو املندوب إىل مستحقه، و إفتقول : 

هوأن  كذهب أبو زيد الدبوسي، وصدر الشريعة يف تعريف األداء والسبب يف ذل

مر حقيقة يف الندب وقال: ان مقتضي ن جعل األمور به، فمأاألداء وصف للم

مر الندب، عرفه مبا طلب من العمل بعينه فيدخل فيه النفل، ومن خصص األمر األ

  بالوجوب قال : األداء هو تسليم عني الواجب باألمر.

  صحاب المسلکين أالموازنة بين تعريفات 

   :باملقارنة بني تعريفات اصحاب املسلکني اتضح لنا ما يأيت   

ن تعريفات احلنفية کلها قائلة بشمول األداء للمؤقتات يف أوقتها وغري إ ـ ١

الشافعية؛  خبالف تعريفات نذورات املطلقة والکفاراتالاملؤقتات؛ کأداء األمانات، و 

   .وافقهم ابن عبدالشکور من احلنفية أل�ا ال تعم ما ليس مبؤقت و
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عبادات واملعامالت ، أي حقوق اهللا م تعريفات احلنفية لألداء تشمل الظن معإ ـ ٢

  �م يقولونإذ أ�م جيرون األداء يف مجيعها ، خبالف الشافعية، فإوحقوق العباد؛ 

   .التعريف �ا فقط اخصصو  كباألداء يف العبادات املؤقتة ، لذل 

مع تعريفات کثري  ةيلتقي تعريف بعض احلنفية کأيب زيد الدبوسي وصدر الشريع 

اسحاق الشريازي ، والبيضاوي، وزکريا األنصاري، وابن السبکي،  من الشافعية کأيب

 جباللو مة ، والقرايف يف مشول األداء اومن اختار منهجهم کابن احلاجب ، وابن قد

  .واملندوب

کما يلتقي تعريف بعض الشافعية لألداء ، کالغزايل والرازي، مع تعريفات کثري  ـ ٣

، واخلبازي، وأيب  واألخسيکثيرخسي ، سالم البزدوي والسمن احلنفية کفخر اإل

 .بکر السمرقندي، والنسفي ، يف عدم مشول التعريف املندوب

أن  - واهللا أعلم - يل  والتأمل يف التعريفات السابقة يبدو بالنظر:  التعريف المختار

دوب مأمور به مطلوب من نأوالها باإلعتبار هو تعريف أيب زيد الدبوسي؛ ألن امل

ثابت باألمر ، فالبد من مشول التعريف له، وتعريف الدبوسي  مور فعله فهوأامل

يشمله، وألن األداء جيري يف غري املؤقتات أيضاً، والتعريف يتناوهلا ، خبالف 

    .تعريفات الشافعية ومن �ج منهجهم فإ�ا ال تشمل غرياملؤقت

   :مدى اطالق األداء على العبادات غري املؤقتة

يف أن لفظ األداء حبسب اللغة يطلق على اإلتيان ال خالف بني العلماء     

   .باملأمورات املؤقتة وغريها؛ کأداء الديون واخلراج واجلزية واألمانة

   :كصطالح الشرعي فقد اختلف األصوليون يف ذلأما حبسب اإل    

قسام املأمور به ، سواء کان مؤقتا أو غري أقال احلنفية: إن األداء قسم من  )أ    
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    .مؤقت

فقد جاء يف مرآة األصول: ''.. وعندنا مها ''األداء والقضاء'' من أقسام     

  ،تعريف األداءاملأمور به مؤقتاً کان األمر أو غريه ، وهلذا مل يعترب يف التعريف أي:

  .)٣٠(التقييد بالوقت"

   :وقد أيد هؤالء مذهبهم مبا يلي 

َه يَْاُمرُُکمْ  ﴿قول اهللا عز وجل :  ـ ١     )٣١( ﴾اَْهِلَها ىلاْالَٰمٰنِت اِ  اَْن تـَُؤدُّوا ِانَّ اللّٰ

وجه الداللة هو أن اآلية نزلت يف تسليم عني مفتاح الکعبة ، وهو غري     

ملا دخل مکة يوم الفتح أغلق   قال الفخر الرازي:''روي أن رسو اهللا  .مؤقت

سطح، عثمان بن طلحة بن عبدالدار ، وکان سادن الکعبة ، باب الکعبة وصعد ال

   وأىب أن يدفع املفتاح إليه.

وقال: لو علمت أنه رسول اهللا مل أ منعه ، فلوي علي بن أيب طالب يده     

، وصلي رکعتني، فلما خرج سأله العباس أن وأخذه منه وفتح ودخل رسو ل اهللا 

يعطيه املفتاح وجيمع له السقاية والسدانة، فنزلت هذه اآلية ، فأمر عليْا أ ن يرده 

عثمان ، ويعتذر إليه، فقال عثمان لعلي : أکرهت، وآذيت مث جئت ترفق ، إىل 

له إقرآناً، وقرأ عليه اآلية، فقال عثمان: أشهد أن ال  كفقال: لقد أنزل اهللا يف شأ ن

أن   ال اهللا وأن حممدًا رسول اهللا فهبط جربيل عليه السالم وأخرب الرسول إ

    .)٣٢( '' السدانة يف أوالد عثمان أبداً 

والصالة والزکاة، وسائر العبادات أمانة اهللا تعاىل، وروي هذا  ''قال القرطيب:     

املعىن مرفوعًا من حديث ابن مسعود ، قال: القتل يف سبيل اهللا يکفر الذنوب  

يف الصوم،  کلها، أوقال: کل شيء إال األمانة ، واألمانة يف الصالة ، واألمانة
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   )٣٣(لودائع''واألمانة يف احلديث وأشد ذلك ا

ستدالل �ذه اآلية بقوله :''وألصحابنا أن هذا املعىن وأجاب الزرکشي عن اإل    

    )٣٤(صطالحي''.اللغوي والکالم يف اإل

وقوله : ''أدوا عن کل حر وعبد  )٣٥( قوله عليه السالم : ''أدوا عمن متونون'' ـ ٢

   .ري املؤقتةفقد مسي إخراج صدقة الفطر أداء وهي من غ )٣٦( نصف صاع''

وال خيفى عليك رأي ابن اهلمام من احلنفية الذي اعترب صدقة الفطر من     

    قتة بيوم العيد.ؤ العبادة امل

العرف : فقد ثبت عرفًا تسمية غري املؤقت بوقت مقدر باألداء ، يقال: أدى  ـ ٣

  )٣٧(زکاة ماله، وأدى طعام الکفارة ، وليس هلما وقت مقدر شرعاً.

ومن معهم إىل أن األداء خيتص بالعبادات املعني وقتها  - ت الشافعية:ب) ذهب    

   )٣٨(شرعاً ، ولذلك قيدوا تعريف األداء بالوقت کما مر.

أصحاب   قال سعد الدين التفتازاىن:"...وأما حبسب اصطالح الفقهاء فعند  

تصور قتة وال يؤ الشافعي رضي اهللا عنه خيتصان (أي األداء والقضاء) بالعبادات امل

    )٣٩(األداء إال فيما يتصور فيه القضاء.

إن املأمور به تارة يعني اآلمر وقته کالصلوات '' وقال تقي الدين السبکي :    

ن مجيع ذلك قصد فيه زمان إاخلمس وتوابعها ، وصيام رمضان ، وزکاة الفطر ، ف

لزمان معني، وتارة يطلب الفعل من غري تعرض للزمان، وإن کان األمر يدل علي ا

لتزام، ومن ضرورة الفعل وقوعه يف زمان ولکنه ليس مقصوداً للشارع، وال مأموراً باإل

به قصداً ، فالقسم األول يسمى موقتاً، والقسم الثاين يسمي غري موقت ...والقسم 

األول قصد فيه الفعل والزمان ، إما ملصلحة اقتضت تعيني الزمان، وإما تعبداً حمضاً 



 186 األداء المأمور به وتطبيقاته الفقهية

يس فيه إال قصد الفعل ، فالقسم الثاين ال يوصف فعله بأداء وال ، والقسم الثاين ل

أن األداء والقضاء  "،وصرح )٤٠(قضاء ، أل�ما فرعا الوقت ، وال وقت له. ''

   .)٤١(يدخالن يف املؤقتة فقط" 

والذي أميل اليه هو رأي احلنفية وذلك ألن اآلية مست تسليم عني مفتاح     

واألصل محل األلفاظ الواردة يف الکتاب والسنة مما فيه الکعبة لنزوهلا فيه أداء، 

استعمال شرعي على العرف الشرعي دون اللغوي. وإذا کان األمر کذلك، فأداء 

قتات کالصالة وصوم رمضان يکون يف وقتها املقدر هلا شرعا، وأما غري املؤقتات  ؤ امل

�ا يف أي من  ىتداء الزکاة فيکون أداؤها يف العمر ، فإذا أأکسجود التالوة، و 

   قت.ؤ أوقات العمر يکون مؤديا هلا، ألن مجيع العمر فيه مبثابة الوقت فيما هو م

سالم البزدوي:" واألداء يف العبادات يکون يف املؤقتة يف الوقت قال فخر اإل    

   )٤٢(قتة أبداً".ؤ ويف غري امل

جب الفور، بل هذا على مذهب عامة احلنفية القائلني بأن األمر املطلق ال يو     

يفيد املهلة والتأخري ظاهر، إذ مقتضي إفادته املهلة والتأخري هو أن يکون اإلتيان 

   )٤٣( له أداء امور به يف أي وقت من أوقات العمر إتيانباأل

  المبحث الثاني: أقسام األداء وتطبيقاته

عرض وسنت .)٤٤(إن احلنفية يعممون األداء يف املعامالت کما هو يف العبادات    

يف هذا املبحث جلميع أقسام األداء اليت ذکرها احلنفية يف کتبهم ، مع بيان جريا�ا 

  يف حقوق اهللا وحقوق العباد.
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  :أقسام األداء

مل تتحد عبارات األصوليني من احلنفية يف أقسام األداء، فبعضهم يقسمون األداء 

: کامل،  إىل نوعني: کامل، وقاصر. يقول الشاشي: ''... مث األداء نوعان

  )٤٥(وقاصر''.

خر جيعلون األداء على ثالثه أنواع : کامل ، وقاصر، وشبيه والبعض األ    

  بالقضاء.

قال السرخسي : ''... وهو( األداء) أنواع ثالثة: کامل ، وقاصر، وأداء يشبه  

  .)٤٦('' القضاء حکما

  .)٤٧(اء''وقال النسفي: واألداء أنواع : کامل، وقاصر، وما هو شبيه بالقض    

  )٤٨(وذکر صدر الشريعة أن ''األداء إما کامل.. أو قاصر .. أو شبيه بالقضاء ''.

کما ورد عن ابن اهلمام قوله : '' قسم احلنفية األداء املعني يف املعامالت إىل      

  )٤٩(کامل، وقاصر... وما يف معىن القضاء''.

حمض، وغري حمض (أي مل يظهر أن األداء ينقسم إىل أداء أوبالبحث والت     

أقسام  تصري كشبيه بالقضاء). واألداء احملض ينقسم إىل کامل، وقاصر. وبذل

     :األداء ثالثة وهي

  أداء حمض کامل    )ا

  أداء حمض قاصر   ب) 

  أداء غريحمض (أداء شبيه بالقضاء)    ج)
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قسام جيري يف حقوق اهللا تعاىل ويف حقوق العباد، وکل قسم من هذه األ    

   :االقسام �ذا االعتبار ستة فتصري

  أداء حمض کامل يف حقوق اهللا تعاىل  ـ ١

    أداء حمض کامل يف حقوق العباد  ـ ٢

   أداء حمض قاصر يف حقوق اهللا تعاىل  ـ ٣

   أداء حمض قاصر يف حقوق اهللا تعاىل ـ ٤

   أداء غري حمض( شبيه بالقضاء) يف حقوق اهللا تعاىل ـ ٥

     بالقضاء) يف حقوق العبادأداء غري حمض ( شبيه   ـ٦

وعلى هذا فمن نوع األداء إىل کامل وقاصر التفت إىل مطلق األداء،ومل يلتفت إىل  

کونه حمضاً أو غري حمض،فکأنه رأى أن ما هو شبيه بالقضاء ال خيلو من أن يکون  

  کامًال،أو قاصراً،وال خيرج عنهما.

ملتمحض، فجعل الشبيه ومن قال إن أقسامه ثالثة فإنه ميز املرتکب من ا    

فرعان لألداء احملض ال ملطلق  - حينئذ -بالقضاء قسيماً للکامل والقاصر اللذين مها

األداء، وإال لکان األداء حمصورًا بني الکامل والقاصر ، ومل يصح کون الشبيه 

عن کون األداء مبعناه  مقابًال هلما، ولذلك نري ابن جنيم حيسب تعبري النسفي

     . أو قاصراً، أو شبيها بالقضاء، غري دقيقاألعم إما کامالً 

فيقول : ''... و�ذا عرفت أن  )٥٠(بل يرجح تعبري البزدوي يف هذا الشأن    

�ما داء احملض ال ملطلق األداء کما فعل املصنف ، ألالکامل والقاصر قسمان لأل

يکون  کانا قسمني ملطلق األداء لکان حاصرًا بني النفي واالثبات، فيلزم أن لو
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الشبيه بالقضاء قسمًا منهما، وقد جعله قسيمًا هلما، ولو قال املصنف:األداء إما 

  )٥١(حمض وهو: کامل،أو قاصر وإما شبيه بالقضاء لکان أظهر کما ال خيفى.

  اقسام األداء مع املثال :أوفيما يلي بيان لکل قسم من     

   :األداء احملض الکامل أـ

  . )٥٢(ان خالصاً ومل يکن فيه شبهة القضاءاألداء احملض هو: ما ک     

يکون فيه شبه بالقضاء بوجه من  ففي شرح املنار: ''ويعين باألداء احملض ماال

ومعىن قوله: '' وال من  )٥٣(الوجوه ال من حيث تغري الوقت، وال من حيث التزامه''

ة حيث التزامه'' أي : '' ال من حيث أنه التزم األداء على جهة وأدى على جه

   )٥٤(أخرى''

    .والکامل منه هو: ما أداه اإلنسان على الوجه الذي أمر به   

    )٥٥(قال السرخسي: '' فالکامل هو األداء املشروع بصفته کما أمر''   

  واألداء احملض الکامل : جيري يف حقوق اهللا تعاىل، وحقوق العباد،   

  .باجلماعة مثال األداء احملض الکامل يف حق اهللا تعاىل کالصالة

قال األصوليون من احلنفية : إن الصالة املشروع فيها اجلماعة، کالصلوات      

اخلمس وغريها مما شرعت فيها اجلماعة إذا أديت کلها يف وقتها املقدر شرعاً 

ن هذه الصالة استوفت مجيع حقوقها من باجلماعة، کان األداء کامًال، أل

عنه األداء من شدة الرعاية  ينيبءکل ما کان   الواجبات، والسنن املؤکدة وتوفر فيها

  .)٥٦(ستقصاء، واإل
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وقد اختلف العلماء في حکم الجماعة في الصلوات الخمس، وأقوال العلماء 

   :فيها کاآلتي

ذکر الکاساين يف البدائع عن عامة مشايخ احلنفية القول بوجوب اجلماعة،    أ)

ملذهب، لکن املشهور يف معظم  وقال ابن جنيم يف البحر: إنه الراجح عند أهل ا

کتب احلنفية املعتمدة هو التعبري بالسنة املؤکدة، ففي اهلداية: اجلماعة سنة مؤکدة، 

ال إلقوله عليه الصالة و السالم: '' اجلماعة سنة من سنن اهلدى ال يتخلف عنها 

    )٥٧(منافق''.

    )٥٨(، ونور اإليضاح.ختيارواإل وهو تعبري القدوري، وکنز الدقائق     

ولعل اخلالف بينهم لفظي، وذلك بأن يقال: ان من ذکر أ�ا سنة مؤکدة قصد     

�ا الواجب، بقرينة استدالهلم باألخبار الواردة بالوعيد الشديد لتارك اجلماعة، وألن 

السنة إذا کانت مؤکدة تکون مبعىن الواجب ويف قو�ا خصوصا فيما يعترب من 

   .سالمشعائر اإل

و�ا ثابتة بالسنة، قال ابن اهلمام يف شرحه تعليقًا علي قول صاحب أو قصد ک    

اهلداية السابق: '' ال يطابق دليله الذي ذکره الدعوى، إذ مقتضاه الوجوب إال 

    .'' لعذر، إال أن يريد ثبو�ا بالسنة

وقال الکاساين  بعد تصرحيه أن الکرخي ذکر أ�ا سنة : '' وليس هذا اختالفا     

ألن السنة املؤکدة والواجب سواء خصوصا ما کان  رةقة بل من حيث العبايف احلقي

من شعائر اإلسالم. أال ترى أن الکرخي مساها سنة مث فسرها بالواجب فقال: 

اجلماعة سنة ال يرخص ألحد التأخري عنها إال لعذر، وهو تفسري الواجب عند 

   .''العامة
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والظاهر أ�م أرادوا بالتأکيد الوجوب، ويف البحر الرائق نقال عن ا�تىب :''     

  . ''اجلماعة كستدالهلم باألخبار الواردة بالوعيد الشديد برت إل

     .)٥٩(وإىل القول بأ�ا سنة مؤکدة ذهبت املالکية ومن معهم    

     .)٦٠(ذهبت الشافعية يف األصح إىل أ�ا فرض کفاية     ب)

أي على الرجال  )٦١(وجوب عني وقالت احلنابلة ومن معهم : ا�ا واجبة      ج)

األحرار القادرين دون املقضيات من اخلمس وغري اخلمس کالکسوف ، وإليه مال 

البخاري حيث عنون بقوله : '' باب وجوب صالة اجلماعة'' ويعىن به الواجب 

عينا، ألن ما أورده من أثر احلسن رضي اهللا عنه وهو: '' إن منعته أمه شفقة عليه 

    .)٦٢(ح مقصوده، ويعني احتمال الوجوب عينا يف حديث البابمل يطعها'' يوض

    :استدل عامة مشايخ احلنفية بالکتاب والسنة وتوارث األمة      :األدلة

ستدالل وجه اإل )٦٣( ﴾ َوارَْکُعوا َمَع الرَّاِکِعني ﴿فيقول اهللا عز وجل:   :أما الكتاب

باملشارکة معهم يف الرکوع،  هو: أن اآلية أمرت بالرکوع مع الراکعني، وذا يکون

     فتکون اآلية آمرة باجلماعة، واألمر املطلق يفيد الوجوب. 

:''لقد مهمت أن آمر رجال يصلي بالناس فأنصرف فبقول الرسول   :أما السنة

. وکل وعيد هذا شأنه ال )٦٤(إىل أقوام ختلفوا عن الصالة فأحرق عليهم بيو�م''

  يکون إال برتك الواجب.

إىل يومنا هذا واظبت  مة منذ عهد النيب ستدالل بالتوارث: فهو أن األأما اإل 

، واملواظبة إذا کانت هذا شأ�ا فهي تارکها ىاجلماعة وصدر منهم اإلنکار علعلى 

 -. أما القائلون بأ�ا فرض عني فقد اضافوا إىل تلك األدلة)٦٥(دليل على الوجوب

   :ما يلي -من اآلية واحلديث املتقدم
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ُهْم أَوإذا ُکْنَت ِفْيِهْم فَ  ﴿وله سبحانه وتعاىل: ـ ق١ َقْمَت َهلُُم الصَّالَة فَلتُقم طَائَِفة ِمنـْ

  .)٦٦(﴾ كَمعَ 

ستدالل هو: أن االمر يفيد الوجوب، فقد أمر باجلماعة يف حالة وجه اإل    

  اخلوف ففي غريها أوىل. 

يا رسول اهللا، ليس يل  ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه: " أن رجال أعمى قال: ـ ٢

أن يرخص له فيصلي يف بيته، فرخص له،  قائد يقودين إىل املسجد، فسال النيب 

      .)٦٧( فلما وىل دعاه فقال:هل تسمع النداء؟ فقال نعم. قال: فأجب''

کما عضدوا مذهبهم بقول ابن مسعود رضي اهللا عنه: '' لقد رأيتنا وما  ـ  ٣

النفاق، ولقد کان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني يتخلف عنها إال منافق معلوم 

   .)٦٨(حىت يقام يف الصف''

    :وقد أجيب عن هذه األدلة بأجوبة منها

أوًال: أن حديث أيب هريرة الذي ذکر فيه اهلم بالتحريق ورد يف قوم منافقني       

  ، والدليل علي هذا سياق احلديث کانوا يتخلفون عن اجلماعة، ال يصلون فرادى،

    .''وما ورد يف قول ابن مسعود: ''لقد رأتينا وما يتخلف عنها إال منافق

أن الذين کانوا يتخلفون  -واهللا أ علم-جاء يف املنتقى :''...واألصح يف هذا    

عن الصالة قوم من املنافقني ممن کان اليعتقد فرض الصالة، ويعلم من حاله 

البد أن يکون هؤالء املتخلفون  ستخفاف �ا، والتضييع هلا، يبني ذلك أنهاإل

. إما لتكرر فعلهم، أو الوحي، أو لغري ذلك؛ألنه ال جيوز أن كموسومني عنده بذل

حاهلم أ�م من ضستخفاف والتضييع ولذلك أعلم يهم ذلك إال فيمن يعتقد فيه اإل

: (ليس صالة أثقل على روى عن أيب هريرة قال قال النيب  أشد مسارعة ... وقد
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 من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبواً ولقد مهمت أن املنافقني

آمر املؤذن فيقيم مث آمر رجال يؤم الناس، مث آخذ شعال من نار فأحرق على من ال 

، فبني أن ذلك للمنافقني؛ أل�م هم املذکورون يف اخلرب  )٦٩(خيرج إىل الصالة بعد)

ا ما روي عن عبداهللا بن مسعود أنه بتأخرهم عن صالة العشاء ، ويؤکد هذ

. وقد صوب ابن حجر )٧٠(قال:''وما يتخلف عنها إال منافق معلوم نفاقه''

العسقالين کون احلديث واردا يف املنافقني لکنه قال: إن املراد بالنفاق نفاق املعصية 

    .ال الکفر

عدم  يف نفاق الکفر، فال يسلم حينئذ داللته على اولئن سلم کونه وارد    

اجلماعة من خواص املنافقني. وقد �ينا عن  كالوجوب ؛ إذ احلديث يبني أن تر 

    .التشبه �م

رأي  والقول بأن احلديث ورد يف املنافقني واملراد به نفاق املعصية هو    

ثانيا . أنه عليه الصالة والسالم هم بتحريقهم ومل حيرقهم ، فعدم      .)٧١(العيين

  أنه ليس بواجب عينا. القيام به يدل على 

هم  ال يدل علي عدم الوجوب ، فالنيب  كأجاب ابن دقيق العيد بأن الرت     

  .)٧٢(ال مبا جيوز فعله لو فعلهإبتحريقهم، ولو قام به جلاز ، ألنه ال يعزم 

ذ لو کانت فرض عني ملا إثالثا. أن احلديث ال يثبت کون اجلماعة فرض عني ؛     

 رجال فأحرق عليهم بيو�م'' ألنه يفضي إىل ختلف رسول صرح''...مث أخالف إىل

   عن اجلماعة فيکون معصية.  اهللا 

واجلواب :أن ترك اجلماعة حال احلريق ال يستلزم ترکها مطلقاً؛ ألنه ميکن أن     

    .)٧٣(يأيت �ا يف مجاعة آخرين قبل التحريق أو بعده

نه مصروف عن أة من األدلة األخي: وقالوا بالنسبة ملا ورد فيه األمر باجلماع    
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الوجوب حبديث:''صالة اجلماعة خري من صالة الفذ...'' إذ املفاضلة تقتضي 

   .)٧٤(اجلواز

    :دليل من قال إنها سنة مؤکدة

صالة الفذ بسبع وعشرين  ى: ''صالة اجلماعة تفضل علاستدل هؤالء بقوله     

الصنعاين : ''وال منافاة، فان مفهوم  قال  )٧٥(درجة'' ويف رواية: ''خبمس وعشرين ''

العدد غري مراد ، فرواية اخلمس والعشرين داخلة حتت رواية السبع والعشرين . أو 

     .)٧٦(أخرب باألقل عددا أوال، مث أخرب باألکثر ، وأنه زيادة تفضل اهللا �ا'' أنه 

ض هو: وجه داللة احلديث علي أن اجلماعة سنة مؤکدة، وليست بشرط وال فر     

أنه حيث علي اجلماعة، وجيعلها وسيلة إلحراز الفضيلة أکثر من صالة الفذ ، 

الصالة فرادى،  ىفيشرتکان يف الفضيلة، إال أن الصالة باجلماعة تفوق فضيلتها عل

    .وهذا عالمة من عالئم السنن

قال الباجي: ''ووجه الدليل منه معنيان : أحدمها : أنه جعل صالة اجلماعة     

صالة الفذ ، ولو مل تکن صالة الفذ، جمزئة ملا وصفت بأن صالة اجلماعة  تفضل

  .ن يفاضل بني صالة اجلماعة ما ليس بصالةأتفضلها؛ألنه ال يصح 

مل تکن لصالة الفذ درجة من  والثاين: أنه حد ذلك بسبع وعشرين درجة فلو    

عشرين درجة، وال أن يقال: إن صالة اجلماعة تزيد عليها سبعًا و  الفضيلة ملا جاز

أکثر وال أقل؛ ألنه إذا مل يکن لصالة الفذ مقدار من الفضيلة ، فال يصح أن 

  .)٧٧('' تتقدر الزيادة عليها بدرجات معدودة مضافة اليها
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  :دليل من قال إنها فرض کفاية

تقام  ال وال بدوأنه قال: '' ما من ثالثه يف قرية  ما روي عن النيب  أوال:    

ة إال استحوذ عليهم الشيطان، فعليك باجلماعة فإمنا يأکل الذئب من فيهم اجلماع

  )٧٨(الغنم القاصية''.

وکأ�م يقولون: إن الغرض من کو�ا فرضا هو إظهار الشعائر، وهو حيصل إذا      

  کان کفائيا، فال يقال: إ�ا فرض عني حلديث ''صالة اجلماعة خري..... ''

وحنن شببة متقاربون،  قال: أتينا رسول اهللا  حديث مالك بن احلويرث  ثانيا:    

رحيما رفيقا ، فظن أنا اشتقنا أهلنا  فأقمنا عنده عشرين ليلة، وکان رسول اهللا 

فسألنا عمن ترکنا من أهلنا؟ فأخربناه فقال: '' ارجعوا أهليکم، فأقيموا فيهم، 

 وعلموهم، ومروهم، فإذا حضرت الصالة، فليؤذن لکم أحدکم، مث ليؤمکم

  )٧٩(أکربکم''.

هذا، والظاهر هو أن قول احلنابلة  القول بوجو�ا عينا من غري أن تکون شرطا     

تارکها �ذا العذاب  هو الذي تعضده األدلة ؛ إذ لو کانت سنة مل يهدد الرسول 

  الشديد (التحريق).

لو  ولو کانت فرض کفاية الکتفي فيها مبن کانوا معه عليه الصالة السالم. و أل�ا 

کانت سنة أو فرض کفاية ملا احتيج إليها يف صالة اخلوف اليت فيها أعمال ال 

  جتوز يف حال األمن. 

السنية يدل علي کو�ا غري شرط للصحة،  ىوألن احلديث الذي استدل به عل   

قتضائها صحة صالة املنفرد، املستوعبة للفضيلة، وهذا ال ينفيه أصحاب هذا إل

ناع وشرحه للبهويت :'' وحيث تقرر أ�ا ليست شرطا القول، فقد جاء يف اإلق
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للخمس، فإ�ا تصح من منفرد، ولو لغري عذر. ويف صالته أي املنفرد فضل مع 

مث، ألنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما جبزء معلوم ثبوت األجر فيهما. وإال فال اإل

    .)٨٠(نسبة وال تقدير... ''

   .فهو کرد عني املغصوب العبد اما مثال األداء احملض الکامل يف حق

موال حبيث راعت فيها ما لقد وضعت الشريعة االسالمية طرقا لکسب األ     

سائل و بستيالء عليه نسان معيشته، کما �ت عن أخذ مال الغري، أو اإليکفل لإل

خبيثة،ال تتفق مع مراميها السامية  وجتلب املفاسد للفرد وا�تمع، ومن هذه الطرق 

يت الجيوز کسب األموال بواسطتها الغصب، فهو عدوان وظلم باعتباره احملرمة ال

   .أخذ ملال الغري بغري حق وال وجه مشروع

َنُکْم بِاْلَباِطِل ِاآلَّ اَْن  ﴿قال اهللا تعاىل:      ٰيۤاَيـَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنـُْوا َال تَاُْکُلوْۤا اَْمَواَلُکْم بـَيـْ

          .)٨١( ﴾ْنُکْم َتُکْوَن ِجتَارًَة َعْن تـَرَاٍض مِّ 

َا يَاُْکُلْوَن ِيفْ بُطُْوِ�ِْم  ﴿وقال:        ِانَّ الَِّذْيَن يَاُْکُلْوَن اَْمَواَل اْلَيٰتٰمي ظُْلًما ِامنَّ

: ''سباب املسلم أخاه فسوق، وقتاله کفر، وقال رسول اهللا     .)٨٢( ﴾نَارًا 

'أال ان دمائکم يف خطبته :' کما قال    .)٨٣(حرمة ماله کحرمة دمه''

وأعراضکم وأموالکم حرام عليکم کحرمة يومکم هذا، يف شهرکم هذا، يف بلدکم 

  . )٨٤(هذا''

فلو عصى االنسان ربه وغصب عينا ما، لزمه ردها، ألن الواجب األصلي يف     

  . )٨٥(الغصب هو رد عني املغصوب إىل مالکه

مان: أحدمها: يرجع إىل قال الکاساين: '' أما حکم الغصب فله يف األصل حک    

االخرة. والثاين: يرجع إىل الدنيا. أما الذي يرجع إىل االخرة فهو االمث واستحقاق 

املؤاخذة إذا فعله عن علم، ألنه معصية وارتکاب املعصية علي سبيل التعمد سبب 
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الستحقاق املؤاخذة، وقد روي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: ''من غصب 

. وان فعله ال عن علم بأن )٨٦(ه اهللا من سبع أرضني يوم القيامة''شربا من أرض طوق

وأما الذي يرجع إىل الدنيا فأنواع:بعضها يرجع  ظن أنه ملکه فال مؤاخذة عليه..

إىل حال قيام املغصوب، وبعضها يرجع إىل حال هالکه، وأما الذي يرجع إىل حال 

  )٨٧(قيامه فهو وجوب رد املغصوب علي الغاصب".

وقال أبو إسحاق الشريازي: '' فان کان املغصوب باقيا لزمه رده ملا روي عبد اهللا  

) قال: '' ال يأخذ أحدکم متاع بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أن النيب (

 .)٨٨(أخذ أحدکم عصا أخيه فلريدها...'' أخيه ال عبا، أو جادًا ، فإذا

    .)٨٩(دي'' : ''على اليد ما أخذت حيت تو أيضا قال     

  .)٩٠(وقال : '' من وجد عني ماله فهو أحق به''    

فاألدلة تدل علي وجوب الرد علي اآلخذ، فان دفع الغاصب عني ما 

ألنه رد عني ما وجب  - غصبه إىل مالکه، فقد أداه أداء کامال کما قال احلنفية

  .)٩١(عليه رده علي الصفة اليت کان عليها

   :ضا کامالما يتفرع علي کونه أداء حم

قال السرخسي:''ويتفرع عليه ما لو باع الغاصب املغصوب من املغصوب منه،     

أو وهبه له، أو سلمه، فإنه يکون أداء العني املستحق بسببه  أي بسبب املوجب 

  .)٩٢(لالستحقاق ويلغو ما صرح به''

هذا، واألداء احملض الکامل کما يکون برد عني املستحق حقيقة کما مثل فقد 

يکون بأداء املستحق بسببه حکما أي شرعًا بأن يکون الشرع قد جعله عني 

املستحق لغرض ما، وذلک کبدل الصرف واملسلم فيه '' إذ کل منهما دين ثابت 

يف الذمة وهو وصف ال حيتمل التسليم، إال أن الشرع جعل املؤدى عني ذلک 
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واملسلم فيه قبل  الواجب يف الذمة حکما، لئال يلزم االستبدال يف بدل الصرف

القبض وهو حرام، ولئال يلزم امتناع اجلرب علي التسليم والقبِض اذ لو کان غري حقه 

مل جيرب عليه، النه استبدال، واالستبدال موقوف علي الرتاضي، فعرفنا أنه عني ما 

    .)٩٣(وجب حکما''

    :األداء احملض القاصر      ب)

ه بأن يأيت به علي وجه ال يستوعب هو: ما أداه االنسان مع نقصان يف صفت و

   .)٩٤(االوصاف اليت شرعت فيه من الواجبات وما يف معناه کالسنن املؤکدة

قال نظام الدين الشاشي: '' أما األداء القاصر فهو تسليم عني الواجب مع     

  . )٩٥(النقصان يف صفته''

   .)٩٦(وقال السرخسي:''... والقاصر بأن يتمکن نقصان يف صفته''    

وقال ابن أمري احلاج:'' هو ما ليس مبستجمع جلميع االوصاف املشروعة     

    . ولنضرب له مثاال يف حقوق اهللا تعاىل، وآخر يف حقو ق العباد.)٩٧(فيه''

   :أما يف حقوق اهللا تعاىل فالصالة منفرداً 

أداء الصالة إذا أديت کلها باالنفراد، أو بعضها األول کما يف املسبوق تعترب      

 .قاصراً 

أما املنفرد اخلالص فانه أدى مجيع الصالة يف الوقت بغري اجلماعة، وهو مأمور     

بأدائها مع اجلماعة، ال�ا وصف مرغوب فيها شرعا فيما شرعت فيها اجلماعة من 

الصلوات، فکان عدم اجلماعة سبب النقصان يف صفة الصالة، لذا کان األداء 

   .قاصراً 

العزيز البخاري يف شرح احلسامي اعرتاضا علي کون أداء الصالة وقد أورد عبد     

    :منفردا قاصرا مث أجاب عليه فقال

فان قيل ينبغي أن يکون أداء املنفرد کامال ال ناقصا، النه هو الواجب باألمر،  ''  
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واجلماعة مل جيب باالمر بل هي سنة، فيکون األداء باجلماعة اکمل منه، ال أن 

قصان، کمن أمر بأداء درهم زيفة إذا أداه يکون کامال منه، ألنه هو ترکه يوجب الن

الواجب باالمر ولو أدى درمهًا جيدًا يکون أکمل منه ال أن يکون األداء األول 

  .ناقصا، فکذا ههنا

قلت : اجلماعة سنة مؤکدة وهي يف حکم الواجب فکانت داخلة يف األمر     

موجبا للنقصان کرتك الفاحتة وترك ضم الذي يثبت مبثله الواجب، فکان ترکها 

    .''السورة إليها

مع االمام  أما املسبوق وهو: من فاته بعض الصالة االول أي الرکعة االويل مثال    

فامنا جعل أداوه قاصرًا ، وقد أدى بعض الصالة باجلماعة دون البعض االول الن 

لوجوه النه مؤد للفعل   املرکب من الکامل والقاصر قاصر، اال أن قصوره من بعض ا

يف  وقته حبيث وجدت صفة اجلماعة فيما أدرکها مع االمام خبالف صالة املنفرد 

فا�ا قاصرة من کل الوجوه . ففي کشف االسرار:''.. فکان أي املسبوق فيه مودياً 

أداء قاصراً، أو فعله أداًء قاصراً، ولکن فعله يف القصور دون فعل املنفرد من 

ا: أن صفة اجلماعة موجودة ههنا يف البعض خبالف املنفرد والثاين: وجهني: أحدمه

أنه وان کان منفرداً فيما سبق به حيت لزمه القراءة وسجود السهو لو سها فيه، لکنه 

مقتد فيه باعتبار التحرميِة النه أدرکها مع االمام وهي شيء واحد، وهلذا ال يصح 

منفردًا يف الکل أداًء وحترمية، واملسبوق  اقتداء الغري به، فکان الذي صلي بغري امام

    .''منفرداً يف البعض أداء ال حترمية، فکان قصوره دون االول بدرجتني

 )٩٨(:'' وما فاتکم فاقضوا''وأما تسمية الشرع لصالته بالقضاء حيث قال     

ر فإمنا هو من باب ا�از، ملا فيه من اسقاط الواجب، أو مساه الشرع قاضيًا باعتبا

   .)٩٩(حال االمام وحنن جنعله مودياً باعتبار حاله

قاصراً   ما يتفرع علي کون املسبوق کاملنفرد: إذا کان املسبوق موديًا أداء    
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کاملنفرد، فحکمه حکم املنفرد جيب عليه القراءة فيما يقضيه بعد فراغ االمام، 

    .)١٠٠(نفردوالسجدة بالسهو، ويتغري فرضه باالقامة، وغري ذلک من احکام امل

فقد جاء يف تنوير االبصار وشرحه الدر املختار''... وهو منفرد حىت يثين     

   )١٠١(ويتعوذ ويقرأ وان قرأ مع االمام، لعدم االعتداد �ا فيما يقضيه'' 

وقال ابن عابدين يف حکمه:''... إذا قضى ما فاته يقرأ ويسجد إذا سها فيه،     

    .)١٠٢(ويتابع امامه قبل قضاء ما فاته''  ويتغري فرضه لو کان مسافراً،

   :فهو أما مثال األداء المحض القاصر في حقوق العباد

   :تسليم املبيع مشغوال باجلناية

إذا سلم البائع املبيع إىل املشرتي مشغوال باجلناية أبيح �ا مثًال دمه بأن کان     

ث وجب به قتله، أو ارتد املبيع عبدا ، فتعدى يف يد البائع علي نفس متعمدًا حبي

    .عن دينه احلنيف، فان هذا التسليم يطلق عليه بأنه أداء قاصر

أما کونه أداء، فالنه سلمه عني ما ورد عليه العقد،  وأما کونه قاصراً، فالنه     

سلمه علي خالف الوصف الذي اقتضاه العقد، اذ الواجب هو تسليم ما وجب 

  )١٠٣(بالعقد من املبيع

   :علي کونه أداء قاصرا ما يتفرع

يتفرع علي کونه أداء: أن املبيع لو هلک بعد التسليم يف يد املشرتي بريء      

   .البائع، الن املشرتي وصل إىل عني حقه الذي ورد عليه العقد

 - ويتفرع علي کونه قاصراً: أن املبيع لو هلک بالسبب الذي وجد عند البائع    

انتقض القبض، ورجع املشرتي  -يف يد املشرتي وذلک بأن يقتص مثًال من العبد

وذهبت إليه  )١٠٥(، وهذا رأي أيب حنيفة )١٠٤(علي البائع جبميع الثمن

   .)١٠٦(الشافعية

وقال أبو يوسف وحممد : يرجع املشرتي علي البائع بنقصان العيب، بأن يقوم     
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وإليه ذهبت  )١٠٧(ااملبيع حالل الدم وحرام الدم، فريجع مبا يثبت من التفاوت بينهم

  .)١٠٨(احلنابلة

   :األدلـة

قال أبو حنيفة: إن قتل العبد بالقصاص مبنزلة االستحقاق، ولو استحق املبيع کله   

وبيان ذلك: أن القصاص يضاف إىل ما   .يرجع املشرتي بکل الثمن فکذا ههنا

ه، وجد عند البائع من السبب املوجب له، الن هذا السبب هو الذي أدى إىل قتل

فصار کما لو قتل العبد املغصوب عند مالکه بسبب وجد عند الغاصب، حيث 

يرجع املالک بقيمة العبد کلها علي الغاصب، واجلامع هو وجود القصاص املضاف 

يف کل منهما إىل سبب الوجوب السابق، وإذا کان األمر کذلک ينقض القبض من 

   .)١٠٩(االصل، ويصري کأنه مل يوجد کما يف االستحقاق

ولقد صورالسرخسي دليل أيب حنيفة رمحه اهللا بقوله : '' وأبو حنيفة يقول:     

زالت يد املشرتي عن املبيع لسبب کانت اإل زالة مستحقة يف يد البائع، فريجع 

بالثمن کما لو استحقه مالک، أو مر�ن، أو صاحب دين . وهذا ألن اإلزالة ملا  

قبض املشرتي من االصل، فکأنه مل  کانت مستحقة قبل قبض املشرتي ينتقض �ا

يقبضه وإمنا قلنا ذلك ، ألن القتل بسبب الردة مستحق ال جيوز ترکه، وبسبب 

  .)١١٠(القصاص مستحق يف حق من عليه إال أن ينشيء من هو له عفواً باختياره''

أما أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا فقاال: ان املبيع مال متقوم وحل الدم عيب فيه 

ستحقاق، فينفذ العقد، ويرجع املشرتي علي البائع حبصة العيب من الثمن  وليس با

کمن اشرتي شيئا معيبًا وقبضه، مث تعذر عليه الرد، فانه يرجع بقسط العيب من 

   .الثمن

وبيان ذلك : أن حمل البيع هو مالية العبد. واملوجود عند البائع هو سبب قتل    
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صح تصرف املشرتي فيه ولو طلب ويل العبد وهو ال ينايف املالية، ولذلک ي

القصاص عدم شراء املشرتي له مل يسمع کالمه، الن ما يستحقه هو القصاص 

الذي حمله النفس ويتعلق بآدمية العبد ال مباليته، والبيع والشراء يتعلقان مباليته، 

فيصح العقد، وال ينتقض بالقصاص، نعم، املالية تتلف باستيفاء القتل، ولکن 

ء فعل أحدثه املستويف باختياره بعد دخول املبيع يف ضمان املشرتي، فال االستيفا

ينتقض به قبضه، وصار کما لو اشرتي جارية حامًال فما تت يف يد املشرتي من 

الوالدة، حيث ان املشرتي يرجع حينئذ بالتفاوت املوجود بني قيمتها حامالً  وغري 

    .)١١١(حامل

و يوسف وحممد رمحهما اهللا : يقوم حالل الدم جاء يف املبسوط : '' قال أب    

وحرام الدم، فريجع بتفاوت ما بني القيمتني من الثمن، ألن العبد بعد ما حل دمه 

مال متقوم، وحل الدم عيب فيه، ومن اشرتي شيأمعيباً، وتعذر عليه رده بعد ما 

ات، قبضه رجع حبصة العيب من الثمن، کما لو کان زانيًا فجلد عند املشرتي وم

وبيان الوصف أن بيع حالل الدم صحيح، وبالقبض ينتقل إىل ضمان املشرتي، 

بدليل أنه لو مات کان الثمن متقررًا علي املشرتي ، ولو تصرف فيه املشرتي نفذ 

تصرفه فيه، فعرفنا أن حل الدم عيب فيه، يوضحه أن البيع يرد علي حمل غري 

    .)١١٢(ا ميلک بالبيع املالية''مستحق بسبب حل الدم، فاملستحق به النفس، وامن

هذا : والذي يظهر يل هو أن القول األوىل باالعتبار هو قول أيب حنيفه، ومن     

وافقه، ألن علة العلة تقوم مقام العلة يف احلکم، فاستحقاق النفس بسبب القتل 

قتل الکائن عند البائع وإن کان ال يستحق به املالية اليت ورد عليها البيع، لکن بال

تتلف املالية يف هذا احملل، الستلزامه انعدام املالية، أل�ا ال تنفصل عن النفس 

املستحقة، وکل ما ال ميکن فصله عن الشيء حبال من األحوال يکون کانه هو، 

فتصري املالية کأ�ا املستحقة. فکان القتل يف معىن علة العلة وهي تقوم مقام العلة 
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لثمن علي عهدة املشرتي إذا مات يف يده، ألن يف احلکم. وإمنا تقرر مجيع ا

استحقاق النفس يف حکم االستيفاء، ومبوته وعدم القصاص مل يتم هذا 

  االستحقاق، فکان الضمان يف عهدة املشرتي.

لة املرأة احلامل إذا ماتت يف يد املشرتي: فرأي االمام أيب حنيفة أوأما مس

  .)١١٣(فيها کرأيه ههنا، وهو الرجوع جبميع الثمن

   األداء المحض ( شبيه بالقضاء) ج) 

هو ما کان فيه شبه بالقضاء، بأن يلتزم االنسان األداء علي جهة، ويأيت به      

   .علي جهة أخري تشبهه بالقضاء

قال مال جيون يف شرح املنار:''ويعىن بالشبيه بالقضاء مافيه شبه به من حيث     

  )١١٤(التزامه''.

وفيما يلي   له أمثلة يف حقوق اهللا تعاىل، ويف حقوق العباد.وهذا القسم أيضًا     

   :مثال له من کل نوع 

   :ففي حقوق اهللا کفعل الالحق فقط 

الالحق هو: من أدرك أول الصال ة مع االمام لکن فاته الباقي، حلدث أو نوم     

عد وغريمها من األعذار ، فالصالة الباقية اليت يبنيها علي ما مضى من الصالة ب

الوضوء، وفراغ االمام أداء، باعتبار بقاء الوقت. وشيبه بالقضاء؛ألن الالحق يأيت 

مبثل مافاته مما التزمه مع االمام من املتابعة بتکبرية االحرام ال بعينه؛ لعدم وجوده 

وراء االمام حقيقة، وما انعقد له احرامه هو أ ن يأيت �ا وهو خلف االمام حقيقة، 

حق شرعًا مقتديًا کأنه خالف االمام حقيقة ؛ ألنه عزم األداء من اال أنه اعترب الال

    .االمام باالقتداء ففاتته املتابعة بعذر عارض

منا مسي أداء شبيهاً بالقضاء دون العکس؛ألن األداء کان باعتبار أصل الفعل  وإ   
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 والوصف - اجلماعة - وهو الصالة الذي وجد يف احلالتني ، والقضاء باعتبار وصفه

   . تبع لألصل

وأما اجلواب عما إذا قيل: ان اجلمع بني املتنافيني غري جائز ، فکيف مجعتم     

بينهما يف فعل واحد ؟ أي : يف فعل الالحق . فهو أن اجلهتني ههنا خمتلفتان 

     )١١٥(فيصح اجلمع بينهما وعدم اجلمع فيما إذا احتدت اجلهتان.

    :هاً بالقضاءما يتفرع علي کون فعل الالحق أداء شبي

يتفرع علي کونه أداء عدم وجوب القرا ئة عليه، وعدم لزوم سجدة السهو يف     

قضاء ما تبقي من الصالة ؛ ألنه اعترب خالف االمام حکماً،و يتفرع علىکونه 

شبيهٍا بالقضاء عدم تغري فرضه فيما إذا نوى االقامة بعد احلدث الذي طرأه، أو 

قطع صالته بالکالم ،و قد فرغ االمام من الصالة ذهب للوضوء فدخل وطنه ومل ي

ألنه مبنزلة القاضي قضاء حمضاً ، والقضاء احملض ال يغريه مغري ، بل تبقي العبادة  - 

   .علي ما کانت عليها ، فکذلك ما يف معناه

ففي الدر املختار : "وحکم الالحق کمؤمت فال يأيت بقراءة  وال سهو، وال يتغري     

    )١١٦(قامة''.فرضه بنية اال

ويف البحرالرائق:''... ومن حکمه أنه مقتد حکمًا فيما يقضي؛ وهلذا ال يقرأ،     

وال يلزمه سجود بسهوه، وإذا تبدل اجتهاده يف القبلة تبطل صالته،ولو سبقه 

احلدث ، وهو مسافر فدخل مصره للوضوء بعد فراغ االمام ال ينقلب أربعًا ، وکذا 

اغ االمام ، وقد جعلوا فعله يف األصول أداء شبيهاً االقامة بعد فر  ىلو نو 

   .)١١٧(بالقضاء؛فلهذا ال يتغري فرضه بنية االقامة، أل�ا ال تؤتر يف القضاء''

   )١١٨(وجاء مثل هذا يف شرح فتح القدير.    

 )١١٩(هذا، وما ذکرناه من مسألة الالحق ـ أعين جواز البناء ملن سبقه احلدث ـ    
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   .، وهو رواية عن أمحد )١٢٠(ية ومذهب للشافعي يف القدميهو مذهب احلنف

وقال الشافعي يف اجلديد: تبطل صالته فعليه االستئناف، وهو الصحيح عند     

، کما ذهب إليه مالك لکنه قال جبواز البناء يف الرعاف لوذهب  )١٢١(احلنابلة

  الدم.  لغسل

لذي سبقه من غري قصد: وهو ففي البدائع:''اختلف يف احلدث السابق ، وهو ا    

ما خيرج من بدنه من بول ، أو غائط ، أو ريح، أو رعاف ، أودم سائل ،أو دمل 

   )١٢٢(به بغري صنعه ، قال أصحابنا: ال تفسد الصالة فيجوز البناء استحسانا''.

ويف املهذب:''وإن سبقه احلدث ففيه قوالن: قال يف اجلديد : تبطل صالته ...     

دمي: ال تبطل صالته بل ينصرف و يتوضأ ويبين علي وقال يف الق

ويف املغين:''فأما الذي سبقه احلدث فتبطل صالته ويلزمه      )١٢٣(صالته...''.

استئنافها. قال أمحد  يعجبين أن يتوصأ و يستقبل ، هذا قول احلسن، وعطاء ، 

ن والنخعي، ومکحول، وعن أمحد أن يتوضأ و يبين، روي ذلك عن ابن عمر واب

  .)١٢٤(عباس...والصحيح األول ...''

ويف املدونة:''قال: وقال مالك: ينصرف من الرعاف يف الصالة إذا سال منها،  

أوقطر قليًال کان أو کثريًا ، فيغسله عنه مث يبين علي صالته، قال: وان کان غري 

    )١٢٥(قاطر ، وال سائل فليفلته بأصابعه وال شيء عليه''.

وإمجاع  القائلون باجلوازـ باالستحسان املؤيد بالنص يةاستدل احلنف  :األدلة

  .الصحابة

أنه  أما النص فهو: حديث عائشة ـ رضي اهللا تعاىل عنها ـ عن النيب     

قال:''من قاء أو رعف يف صالته انصرف وتوضأ وبىن علي صالتة مامل 
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   )١٢٦(يتکلم''.

  .والً وفعالً وأما إمجاع الصحابة: فهو أن البناء قد ثبت عنهم ق    

أما القول فهو أن الثابت عن أيب بکر، وعمر، وعثمان، وعلي، و ابن عباس،     

وابن عمر، وابن مسعود، وأنس بن مالك، وسلمان الفارسي، ـ رضي اهللا عنهم ـ 

   )١٢٧(هو: القول جبواز البناء ملن سبقه احلدث.

الصالة فتوضأ وبىن أما الفعل فهو: ماروي أن أبابکر الصديق سبقه احلدث يف     

علي صالته، وعمر سبقه احلدث فتوضأ وبىن، وعلي کان يصلي خلف عثمان ـ 

       )١٢٨(رضي اهللا عنهم ـ فرعف فانصرف و توضأ و بىن علي صالته.

   :وأما من قال باملنع فمن حجتهم ما يأيت 

: ''إذا فسا أحدکم يف صالتة ـ روى علي بن طلق قال: قال رسول اهللا ١

   )١٢٩(ف فليتوضأ و ليعد صالته''.فلينصر 

کان قائماً يصلي �م فانصرف    ماروي عن علي بن أيب طالب أن رسول اهللا  ـ ٢

مث جاء ورأسه يقطر، فقال : ''إين قمت بکم مث ذکرت أين کنت جنبًا ومل أغتسل 

فانصرفت فاغتسلت ، فمن أصابه منکم مثل الذي أصابين أو أصابه يف بطنه زر 

  )١٣٠(يغتسل أو ليتوضأ، وليستقبل صالته''.فلينصرف، فل

ـ القياس، وهو: أن الطهارة يف الصالة شرط من شروطها ، وقد فقدها يف أثناء ٣

الصالة فال تبقى معها التحرمية ـ کما يف االبتداء ـ فتبطل الصالة کما يف احلدث 

  العمد.

مرور زمن مديد ـ وألن املشي إىل الوضوء و العود منه ـ الذي ال يکون إال بعد     

  )١٣١(مناف للصالة.
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کتسليم العبد املشرتى بعد   :أما األداء الشبيه بالقضاء يف حقوق العباد فهو    

إذا جعل الزوج عبداً معينًا مملوکًا للغري مهرًا المرأته ، مث اشرتاه وسلمه  : جعله مهراً 

داء : فألن الزوج هلا، فإن احلنفية يعتربون هذا أداء شبيهًا بالقضاء . أما کونه أ

يسلمها عني ماوجب عليه بالتسمية املعتد �ا؛ اذ أ�ا تسمية صحيحة ، لذلک 

   .جيب عليه قيمة العبد عند فقده واال لزم مهر املثل

وأما کونه شبيهًا بالقضاء  فألن العبد صار بالشراء ملكا للزوج قبل التسليم ،     

املالک األصلي إىل الزوج املشرتي و فکان الشراء سببًا النتقال ملکية العبد من 

: ''هو صدقة انتقال امللکية و تبدهلا يقتضي تبدل العني حکمًا ؛ بدليل قوله 

تبدل امللک سببًا ال ختالف العني،  حيث جعل النيب  )١٣٢(عليها ولنا هدية''

فلما صارت العني خمتلفة حکمًا کان تسليمها هلا بعد الشراء غري ما وجب عليه 

   .ه بالعقد حکماً ، فکان من هذا الوجه شبيهاً بالقضاءتسليم

ما يتفرع على أنه أداء شيبه بالقضاء : يتفرع علي کونه أداء : أن املرأة جترب     

   .علي قبوله: ألنه عني ما وجب على الزوج بالتسمية

ويتفرع علي شبهه بالقضاء : صحة تصرف الزوج فيه ـ قبل التسليم هلا ـ بالعتق     

لبيع وغريمها من التصرفات؛ لکو�ا صادفت حملها ، إذ أن العبد غري املسمى وا

   )١٣٣(حکماً.
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 :الخاتمة 

من احلمدهللا الذى يسر يل إمتام هذا البحث ومجع شتاته ، ومل أطرافه. وقد ظهر يل 

   خالله النتائج التالية:

 ا إن التعريفات الواردة لألداء بعضها جتعل األداء يف الواجب ، وبعضه

 اآلخر يعمم األداء للمندوب أيضا. 

  : اسم لفعل تسليم ما طلب من الفعل "إن التعريف املختار لألداء هو أنه

 بعينه". 

  .إن وصف األداء يشمل املندوب كما يشمل الواجب 

 مؤقتا كان األمر أو غري  - إن األداء عند احلنفية قسم من  أقسام املأمور به

معهم حيث إ�م يقولون: إن األداء موقت خبالف أصحاب الشافعى ومن 

 خيتص باملوقتة، وال يتصور عندهم األداء إال فيما يتصور فيه القضاء. 

  .إن احلنفية يعممون أألداء يف املعامالت كما هو يف العبادات 

 :أداء :  ٣ أداء حمض قاصر:٢أداء خمض كامل : ١إن لألداء أقساما ثالثة

ى يف حقوق اهللا تعاىل ويف وكل قسم من هذه األقسام جير  غري حمض

  حقوق العباد فتصري مجيع أقسام األداء �ذا االعبتار ستة

  .إن اجلماعة يف الصالة واجب عيىن وليست بشرط لصحتها 

  إن أداء الصلوات اخلمس باجلماعة عند احلنفية ـ ومن وافقهم ـ واجب

  وليس بسنة مؤكدة كما يتبادر من ظاهر عبارات بعض كتب فقه احلنفية. 
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  اهلوامش

   ٥٨سورة النساء ، اآلية  .١

يث رواه أبو داود يف كتاب البيوع واإلجارات ، باب يف الرجل يأخذ حقه من حتت من حدء جز .٢

) وقال:"هذا حديث حسن ٣/٥٦٤( ٣٨) ؛ والرتمذى يف كتاب البيوع ، باب رقم ٥٠٨/ ٣يده (

  ٢/٢٦٤اخليانة  غريب" ؛ والدارمي يف كتاب البيوع ، باب يف أداء األمانة واجتناب

، ومسلم يف كتاب اإلميان  ١/١٩رواه البخارى يف صحيحه ، كتاب اإلميان ، باب عالمات املنافق  .٣

  ٤٧ – ٤٦ص  ١باب خصال املنافق جـ 

  ٥٦سورة الذاريات، آية  .٤

  ٦/٦٦٢٢انظر : الصحاح للجوهري، باب الواء والياء، فصل األلف  .٥

الواو والياء من  املعتل ، فصل اهلمزة مادة  أدا ، لسان العرب باب ١/٩انظر : املصباح املنري  .٦

)٤١/٦٢(  

  ٢٨٣سورة البقرة : آية  .٧

    ۵۸    سورة النساء : آية .٨

  ١٧٨سورة البقرة :  .٩

  ۸۵نزهة املشتاق ، ص .١٠

   ٣١روضة الناظر ، ص .١١

  ١/٢٣٢خمتصر املنتهى  .١٢

  ١/۳٦۵، شرح الکوکب املنري ٥٩خمتصر ابن اللحام ، ص  .١٣

  ١/١٨٢فصول البدائع  .١٤

  ٧٢الفصول ، ص  شرح تنقيح .١٥

    ١/٤٦ل) ؤامنهاج الوصول ( مع �اية الس .١٦

       ١٦لب األصول ( مع غاية الوصول)، ص .١٧

   ١/۱۰۸مجع  اجلوامع ( مع حاشية البناين) .١٨
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  ١/٩٥املستصفى  .١٩

  ۱٤۸، ص ١، ق  ١احملصول، ج  .٢٠

    ٤١أصول الشاشي، ص .٢١

  ١٩٨/ ١تقومي األدلة ،  .٢٢

  ١/١٣٤رار لعبد العزيز البخاري) کنز الوصول إيل معرفة األصول ( �ا مش کشف األس .٢٣

    ١/٤٤أصو ل السر خسي  .٢٤

  ٥٢، املغين للخبازي ص١/٨٨راجع: املنتخب للحسامي (مع غاية التحقيق)  .٢٥

    ١/٩٤املنار(مع فتح الغفار)  .٢٦

  ١/١٦٠التوضيح ( �امش التلويح)  .٢٧

  ١٩٨/ ٢التحرير ( مع تيسري التحرير)  .٢٨

  ٥٨سورة النساء ، آية  .٢٩

، املصباح ١/١٦٠، و انظر : شرح التلويح على التوضيح ١/٢٥٠مريي املطبوع �امش حاشية األز  .٣٠

   ١٤، املفردات يف غريب القرآن ، کتاب األلف ، ص ١/٩املنري 

    ٥٨سورة النساء ، آية  .٣١

    ١٠/١٣٨التفسري الکبري .٣٢

  ٥/٢٥٦اجلامع ألحكام القرآن .٣٣

  ١/٣٦٠البحر احمليط  .٣٤

  عمن متونون" ) بلفظ : "أدوا صدقة الفطر٤/٢٥١جاء يف نيل األوطار ( .٣٥

،و رواه الطحاوي يف شرح معاين ٢/١٤٧جزءمن حديث رواه الدار قطنيفي كتاب زكاة الفطر .٣٦

  ٢/٤٥آلثار،كتاب الزكاة ، باب مقدار صدقة الفطر

  ١/١٣٦انظر: كشف األسرار للبخاري .٣٧

-١/١٠٩، شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع ( مع حاشية البناين)١/٦٤انظر: مناهج العقول  .٣٨

  ١/٢٣٤حاشية السيد الشريف على شرح العضد  ، ١١٠
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، هذا ، واجلمعة من العبادة املوقتة اليت ال يتصور فيها القضاء ١/١٦٠شرح التلويح على التو ضيح  .٣٩

  ١٩٦، وتوصف باألداء ، فهي مشتثناة. انظر: االشباء والنظائر للسيوطي، ص

   ٧٦-١/٧٥انظر: اإل�اج شرح املنهاج  .٤٠

  ١/٧٩انظر: املصدر نفسه  .٤١

  ١/١٤٦کنز الوصول اىل معرفة األصول  .٤٢

، کشف األسرار شرح    ١/٤٨، أصول السرخسي ١٤٦/ ١انظر:کشف األسرار للبخاري  .٤٣

  ١/٥٢املصنف على املنار 

    ٢/١٢٧انظر: التقرير والتحبري .٤٤

  ٤١أصول الشاشي، ص  .٤٥

  ١/٤٨أصول السرخسي  .٤٦

  ٤٤-١/٤٣املنار ( مع فتح الغفار)  .٤٧

  ١/١٦٦ويح) التنقيح والتوضيح (�ا مش التل .٤٨

  ٢/١٢٧التحرير ( مع التقرير والتحبري )  .٤٩

  ''قال البزدوي: '' األداء ثالثة أنواع: أداء  کامل حمض،  وأداء قاصر حمض ، وما هو شبيه بالقضاء .٥٠

  ٤٤-١/٤٣فتح الغفار  .٥١

  ١/١٦٦، شرح التلويح ١/٤٣انظر: املصدر نفسه  .٥٢

  ٣٦نور األنوار ملال جيون، ص  .٥٣

  ٣٦ر، صقمر األقمار على نو راألنوا .٥٤

  ٤٨/ ١أصول السرخسي  .٥٥

  ١٣٥-٤/١٣٤کشف االسرار للبخاري .٥٦

، وما ذکره من احلديث قال فيه الزيلعي: ''غريب ٣٤٥٣٤٤- / ١اهلداية ( مع شرح فتح القدير)  .٥٧

، وقال ابن حجر: ''مل أره مرفوعاً، الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية �٢/٢١ذا اللفظ'' نصب الراية 
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ورفعه ايل النيب صلى اهللا عليه  -رضي اهللا عنه -ا من قول ابن مسعودوقال العيين: ''هذ١٦٦/ ١

        ٢/۳۰٦وسلم غري صحيح''، البناية شرح اهلداية 

، االختيار ٣٦٥/ ١البحر الرائق)  ، کنز الدقائق للنسفي (�ا مش١٠انظر: خمتصر القدوري، ص  .٥٨

         ٥٥، نور االيضاح ( �امش مراقي الفالح ) ص ٥٧/ ١للموصلي 

، البحر الرائق ١/٤٤٣، اهلداية وشرحها فتح القدير البن اهلمام ١/١٥٥انظر: بدائع الصنائع  .٥٩

، سبل السالم للصنعاين ٤٢٤/ ١، الشرح الصغري ٢/١٦، اخلرشي على خمتصر خليل ١/٣٦٥

٢/١٩  

   ٤/٨٥،٨٨، املهذب وشرحه ا�موع للنووي ٢٢٩/ ١انظر: مغين احملتاج للشربيين  .٦٠

، نيل االوطار للشوکاين ٢٤٤/ ١، شرح منتهي االرادات  ٤٥٤/ ١قناع للبهويت انظر: کشاف ال .٦١

٣/۵۱    

: ''هکذا بت احلکم   -اجلماعة -عند قول االمام البخاري: باب وجوب صالة -قال ابن حجر .٦٢

يف هذه املسألة وکان ذلك لقوة دليلها عنده. لکن اطلق الوجوب وهو أعم من کونه وجوب عني، 

األثر الذي ذکره عن احلسن يشعر بکونه يريد أنه وجوب عني، ملا عرف من عادته او کفاية إال أن 

أنه يستعمل اآلثار يف الرتاجم لتوضيحها، وتکميلها وتعيني أحد االحتماالت يف حديث الباب، 

  ٢/۲٦٦و�ذا جياب عمن اعرتض عليه بان قول احلسن يستدل له ال به ". فتح الباري 

' يف احلقيقة رد ملا ذکره العيين بقوله : ''... ومن أين علم أن البخاري أراد وقوله '' و�ذا جياب... ' .٦٣

وجوب العني؟ ومن أين يدل عليه أثر احلسن؟ وکيف جنوز االستدالل على وجوب العني باالثر 

     ٥/١٥٩املروي عن التابعي؟ وهذا حمل نظر''. عمدة القاري 

  ٤٣سورة البقره ، آية  .٦٤

رضٰي اهللا عنه ـ يف اخلصومات باب  -ه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرهاحلديث �ذا املعين اخرج .٦٥

) ومسلم يف کتاب املساجد ومواضع ٣/٩١اخراج اهل املعاصي واخلصوم من البيوت بعد املعرفة (

  ٤٥١/ ١الصالة، باب فضل صالة اجلماعة ... 

  ١/١٥٥بدائع الصنائع  .٦٦

  ١٠٢سورة النساء، آية  .٦٧

/ ١ومواضع الصالة، باب جيب اتيان املسجد على من مسع النداء رواه مسلم يف کتاب املساجد  .٦٨

  ٨٥-٨٤/ ٢والنسائي يف کتاب االمامة باب احملافظة على الصلوات حيث بنادي �ن  ٤٥٢
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أما قول ابن مسعود فهو جزءمن   ٢٤٤/ ١، شرح منتهى االرادات ٤٥٤/ ١انظر کشاف القناع  .٦٩

ضع الصالة،باب صالة اجلماعة من سنن اهلدى أثر رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب :املساجد وموا

، والنسا ئي يف ١/٣٧٣، وأبو داود من كتاب الصالة،باب يف التشديد يف تر ك اجلماعة ١/٤٥٣

،و ابن ماجة يف كتاب ٢/٨٤كتاب اإلمامة، باب احملافظة على الصلوات حيث ينادي �ن 

  ١/٢٥املساجد واجلماعات ،باب املشي إىل الصالة

املعين اخرجه مسلم يف صحيحه عن ايب صاحل عن ايب هريره يف کتاب املساجد وصالة احلديث �ذا  .٧٠

  ٤٥٢- ٤٥١/ ١املسافرين، باب فضل صالة اجلماعة وبيان التشديد يف التخلف عنها 

  ٢٣٠-٢٢٩/ ١املنتقى للباجي  .٧١

، عمدة القاري ٢٦٨-٢٦٧/ ٢، فتح الباري ٩٠/ ٤، ا�موع ١/٢٣٠انظر: مغين احملتاج  .٧٢

٥/١٦٤  

، إحکام األحکام البن دقيق ١٥٢/ ٣، نيل االوطار ٩٠/ ٤، ا�موع ٢٣٠/ ١ظر: مغين احملتاج ان .٧٣

       ٢٠٤/ ١العيد 

  ١٥٢ -٣/١٥١، نيل األوطار ٢٣٠/ ١انظر املنتقى شرح املوطأ للباجي  .٧٤

هذا وهناك أجوبة أخرى ومناقشتها،   ٤/٩٠، ا�موع شرح املهذب ١/٢٣٠انظر : مغين احملتاج  .٧٥

،نيل ١٦٥-٥/١٦٣، عمدة القاري ٢٦٩-٢٦٦/ ٢البسط فلريجع إيل فتح الباري فمن شاء 

      ١٥٣-١٥١/ ٣االوطار 

، ومسلم يف كتاب ١/١٥٨رواه البخا ري يف صحيحه ،كتاب األذان، باب فضل صالة اجلماعة .٧٦

  ٤٥١- ١/٤٤٩املساجد .. ، باب فضل صالة اجلماعة ، وبيان التشديد يف التخلف عنها 

           ١٨/ ٢سبل السالم  .٧٧

  ١٥٥/ ١، وانطر: بدائع الصنائع  ٢٢٩-٢٢٨/ ١املتقى شرح املوطأ  .٧٨

والنسائي يف کتاب  ١/١٧٣أخرجه أبو داود يف کتاب الصالة، باب يف التشديد يف ترک اجلماعة  .٧٩

   ٥/١٩٦، وأمحد يف املسند ٨٣- ٢/٨٢اإلمامة، باب التشديد يف ترک اجلماعة 

أما احلديث فرواه البخاري يف  ٤/٨٦،٩٠وشرحه ا�موع  ، املهذب٢٢٩/ ١انظر: مغين احملتاج  .٨٠

، ومسلم يف کتاب املساجد ومواضع ٧/٧٧صحيحه کتاب األدب باب رمحة الناس البهائم 

       ٤٦٦-٤٦٥/ ١الصالة، باب من أحق باإلمامة 
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  ٤٥٥/ ١کشاف الفتاع  .٨١

  ٢٩سورة النساء اية  .٨٢

    ١٠سورة  النساء ، آية   .٨٣

      ٤٤٦ /١أخرجه أمحد يف املسند  .٨٤

جزء من حديث طويل رواه البخاري يف صحيحه �ذا املعىن بطرق خمتلفة يف کتاب احلج، باب  .٨٥

ومسلم يف کتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات،باب تغليظ حترمي  ؛٢/١٩١اخلطبة أيام مىن 

  ١٣٠٧-١٣٠٥/ ٤الدماء واألعراض واألموال 

  ٤٩/ ١١انظر: املبسوط للسرخسي  .٨٦

االرض  املعين رواه البخاري يف صحيحه کتاب املظامل، باب إمث من ظلم شيئا من احلديث �ذا .٨٧

ومسلم يف صحيحه کتاب املساقاة ، باب حترمي الظلم وغصب االرض وغريها  ٣/١٠٠

۳/١٢٣٢-١٢٣٠  

  ١٤٨/ ۷بدائع الصنائع  .٨٨

من اما احلديث فرواه أبو داود يف کتاب األدب، باب   ١٤/٥٩املهذب ( مع تکملة ا�موع)  .٨٩

، والرتمذي يف کتاب الفنت، باب: ما جاء ال حيل ملسلم أن يروع ۵/٢٧٣يأخذ الشيء على املزاح 

  ٤/٢٢١،و أمحد يف املسند ٤٦٢/ ٤مسلما 

، والرتمذي يف کتاب ۳/٨٢٢رواه أبو داود يف کتاب البيوع واالجارات، باب: يف تضمني العارية  .٩٠

) وقال: ''هذا حديث حسن صحيح'' وابن ۳/٦٦٥البيوع باب: ما جاء يف أن العارية مؤداة (

، والدارمي يف کتاب البيوع ۵/۸، وأمحد يف املسند ۲/٨٠٢ماجة يف کتاب الصدقات باب العارية 

  ۲/٢٦٤، باب يف العارية مؤداة 

احلديث �ذا املعىن رواه البخاري يف كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجروالتفليس،باب:إذا وجد  .٩١

؛ ومسلم يف كتاب املسا قاة ،  ٣/٨٦البيع والقرض والوديعة فهوأحق به ماله عند مفلس يف 

  ١٣٩٤-٣/١٣٩٣باب:من أدرك ما باعه عند املشرتي وقد أفلس فله الرجوع  فيه 

، تيسري ۱/١٦٠، کنز الوصول وکشف االسرار للبخاري، ۱/١٦٧انظر: التوضيح وشرح التلويح  .٩٢

حاشية االزمريي على مرآة األصول  ،٢٦٢/ ١ ، مرآة االصول وحاشية االزمريي۲/٢٠٣التحرير 

۱ /۲٦۲ .۳٦۲  
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   ٢٦٢.٣٦٢/ ١حاشية االزمريي على مرآة االصول  ،٥٣-١/٥٢صول السرخسي ا .٩٣

   ٣٦،  نور األنوار شرح املنار ص٢/٢٠٣، تيسري التحرير ١/٢٦٢انظر : مرآة االصول  .٩٤

  ٣٦املنار ص ،  نور األنوار شرح٢/٢٠٣، تيسري التحرير ١/٢٦٢انظر : مرآة االصول  .٩٥

         ٤٢أصول الشاشى  .٩٦

  ١/٤٨أصول السرخسى  .٩٧

  ٢/١٢٧التقرير والتحبري  .٩٨

 ، ومسلم بلفظ: ''... صل ما أدرکت ، واقض ما٢٣٨/ ٢رواه امحد يف املسند �ذا اللفط  .٩٩

سبقك''. انظر: صحيح مسلم ، کتاب املساجد و مواضع الصاله ، باب استحباب إتيان الصالة 

       ١/٤٢١عن إتيا�ا سعياً   بوقار وسکينة، والنهي

، التوضيح وشرحه ٨٤/ ١، أصول السرخسي ١٤٧/ ١ر: کنز الوصول وشرحه کشف األسرار ظان .١٠٠

، غاية التحقيق ١/٢٦٢، مرآة األصول وحاشية االزمريي ٢/٢٠٣، تيسري التحرير ١/١٦٦التلويح 

      ٩٢شرح احلسامي لعبد العزيز البخاري، ص

 ١/١٦٦ح ( �ا مش التلويح) انظر : التوضيح والتنقي .١٠١

١/٧٥٥ .١٠٢  

 ٥٥٧/ ١حاشية رد احملتار على الدر املختار  .١٠٣

، التوضيح وشرح ١/١٦٠، کنز الوصول،وشرحه کشف االسرار ٥٤-١/٥٣انظر اصول السرخسي  .١٠٤

  ١/٢٦٣، حاشية االزمريي على مرآة االصول،  ١/١٦٨التلويح 

 ١/٢٦٣شية االزمريي ، حا١/١٦٨، التوضيح والتنقيح ٢/٢٠٣نظر: تيسري التحرير أ .١٠٥

 ١٩٦نظر: کتاب االصل حملمد بن ا حلسن الشيباين ، القسم األول، کتاب البيوع والسلم، ص أ .١٠٦

 ٢/٤٥٨نظر : شرح البهجة للشيخ زکريا األنصاري أ .١٠٧

 ٦٩١نظر : کتاب األصل ،مرجع سابق، ص أ .١٠٨

بد اهللا ابن ، املقنع وحاشية الشيخ ع٢٢٨/ ٣، کشاف القناع ١٢٩/ ٤نظر: املغين البن قدامة أ .١٠٩

 ٢/٥١سليمان عليه 

  ٣٩٣-٦/٣٩٣نظر: اهلداية،مع شرح العناية ، وشرح فتح القدير أ .١١٠
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 ١١٦- ١٣/١١٥املبسوط  نظر:أ .١١١

 ٤/٤٢، تبيني احلقائق، ٣٩٣/ ٦انظر: اهلداية، شرح العناية، وشرح فتح القدير  .١١٢

 ٣١/١١٥انظر: املبسوط  .١١٣

 ٦/٣٩٤ة وشرح فتح القدير ، اهلداي٦/٧١، البحر الرائق ١١٦/ ١٣انظر: املصدر نفسه  .١١٤

 ٣٦نور االنوار، ص  .١١٥

،تيسري التحرير ١/١٦٦،التوضيح وشر ح التلويح١/١٤٧كنز الوصول وشرحه كشف األسرار أنظر  .١١٦

  ١/٤٦٤، مرآة األصول وحاشية األزمريي٢/٢٠٣

 ١/٥٥٧املطبوع �امش رداحملتار .١١٧

 ٣٧٨- ١/٣٧٧انظر البحر الر ائق  .١١٨

دث العمد فانه مفسد للصالة بال خالف فيمتنع البناء . حمل اخلالف هو احلدث السابق أما احل .١١٩

              ١/٢٢٠انظر: بدائع الصنائع 

فما  ١/٢٢٠وضع کل من احلنفية والشافعي يف القدمي شرو طا للجواز، انظرها يف : بدائع الصنائع  .١٢٠

 ٤/٥، فما بعدها، ا�موع ١/٣٨٩بعدها، البحر الرائق 

تقول: بالفرق بني ما کان احلدث من السبيلني وما کان من رواية اخرى عن امحد وهي  كهنا .١٢١

غريمها، فيجوز البناء يف الثاين دون االول، الن حکم جناسة السبيل أغلظ ، انظر: املغين البن قدامة 

٢/٧٦  

  ١/٢٢٠انظر: بدائع الصنائع  .١٢٢

  ٤/٤املطبوع مع ا�موع  .١٢٣

                   ١/٤٦٧، ،وانظر : كشاف القناع ٢/٧٦املغين البن قدامة  .١٢٤

 ١٥٤-١/١٥٣وانظر: بداية ا�تهد  ٣٧- ١/٣٦املدونة    .١٢٥

صابه قيء أو رعاف او فلس، أو مذي فليتوضا، مث لينب أرواه ابن ماجة عن عائشة بلفظ: '' من  .١٢٦

سنن ابن ماجة کتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما  على صالته وهو يف ذلك ال يتکلم" ،

  ٣٨٦-٣٨٥/ ١ة جاء يف البناء على الصال

  ١٩٦-١٩٤/ ٢أخرجه ابن ايب شيبة يف مصنفه  .١٢٧
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هذا ومل أعثر   ٣٧٩-٣٧٨/ ١، اهلداية والعناية وشرح فتح القدير ٢٢٠/ ١انظر: بدائع الصنائع  .١٢٨

على فعل الصحابة املذکورين يف کتب التخريج ولكين رايت من قوهلم يف مصنف ابن ايب شيبة کما 

 تقدم

، والرتمذي يف کتاب ١٤٢-١/١٤٢هارة، باب: من حيدث يف الصالة رواه أبو داود ىف کتاب الط  .١٢٩

   ٤٦٩، ٣/٤٦٨الرضاع ،باب ما جاء يف کراهية إتيان النساء يف أدبارهن، وقال: '' حديث حسن'' 

وروى ابو داود من طريق آخر ما يفيده احلديث املذکور يف   . ٩٩، ١/٨٨رواه أمحد يف املسند  .١٣٠

 ١٥٩/ ١لي بالقوم وهو ناس کتاب الطهارة، باب يف اجلنب يص

 ٦٢٤/ ٤، املهذب وا�موع  ٧٦/ ٢انظر: املغين البن قدامة  .١٣١

، ٣/١٣١رواه البخاري يف صحيحه، کتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول اهلدية  .١٣٢

 ١١٤٤/ ٢ومسلم يف کتاب العتق، باب إمنا الوالء ملن أعتق 

، مرآة ١/٤٦١نز الوصول وکشف األسرار ، ک١/٥٥انظر يف املوضوع کله : اصول السرخسي  .١٣٣

  ١/١٦٩، التوضيح وشرح التلويح ٢٦٦-١/٢٦٥األصول وحاشية األزمريي 

 

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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 حق التشريع بين النظام الديمقراطي واإلسالم

The Right of Legislation 

Between Democratic System and Islam 

خادم حسين إلهي بخشكتور د ال                                                         
*  

ABSTRACT   

Legislation means enacting Laws and regulations that run 
people's lives. The democratic system gives this right to the members 
of Parliament and Senators, or Committees to frame laws for promoting 
the human right in this system. 

While the legislation in Islam vested in Allah Almighty, and 
not shared by any close angel or a Prophet. It is confined in the Holy 
Quran and Sunnah of Mohammad (SAW. Islamic system provides 
justice to every sphere of human life and the society.  

Keywords: Legislation, Democratic system, Parliament, Human Rights, 
Islamic system, Justice  

  
،   احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على رسوله األمني ، سيدنا ونبينا حممدٍ 

وعلى آله وصحابته الطيبني الطاهرين ، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم و�ج 

  منهجهم إىل يوم الدين ، وبعد :

،  احلديث عن النظام الدميقراطي حديث العامة واخلاصة ، يتكلم فيه من هو أهٌل فإن 

ومن ليس أهًال ، جتد املدح ُيكال هلذا النظام كيًال ، بينما النقد ال تراه إال يف دائرة ضيقة 

، رمبا ال يعرف الناقد سوى تلك الدائرة ، وحبثي هذا يعطي القارئ فكرة أساسية عن 

هذا النظام ، وفكرة مفصلة شبه كاملة فيما خيص التشريع واملشرعني يف هذا النظام 

  .الم ونظام اإلس

                                                 
  ية الشريعة جامعة الطائف احلوية الطائف اململكة العربية السعوديةقسم الشريعة كلب األستاذ *
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كثر احلديث عن النظام الدميقراطي ، وتريد الدول القوية سبب اختيار الموضوع :     

إجبار الدول الضعيفة على تبين هذا املنهج يف احلكم ، الذي ُيَسريِّ حياة الشعوب ، وال 

يعرف كثري من املسلمني الوضع الصحيح هلذا النظام ، ومسعت بأذين من أحد دكاترة 

و يصف اإلسالم بأنه دميقراطي ، فإن كان هذا علم دكتور الشريعة قسم الشريعة وه

فكيف مبن دونه ، من دكاترة قسم األحياء والطب واالقتصاد واإلدارة ... ، وكيف مبن 

  هو من عامة املسلمني . 

كل ذلك قادين إىل الكتابة يف املوضوع ، فاخرتت أعظم جانٍب من جوانبه ، وهو      

  انني بني النظام الدميقرطي واإلسالم .حق التشريع وسن القو 

ال أعلم دراسة استقلت مبقارنة حق التشريع بني النظام الدراسات السابقة في الموضوع 

الدميقراطي والنظام اإلسالمي ، إمنا املوجود أن علماء املسلمني منذ الكتابة عن أمور 

سالم بأدلة الكتاب دينهم طرقوا يف كتابا�م قضية احلكم واحلاكمية من وجهة نظر اإل

والسنة ، مع ذكرهم أن بعض حكام املسلمني احنرف عن اجلادة يف تطبيق بعض 

  اجلزئيات الشرعية ، إال أن مظلة تشريعهم ظلت حمصورة يف الكتاب والسنة ...

  وإن األمة يف تارخيها الطويل مل تفقد مظلة التشريع إال مرتني :    

مبجموعة قوانني الياسق ، سلمني ، وحكموهم / حني غلب التتار على بعض بالد امل١

اليت وضعها جنكيز خان ، أو خصوا التحاكم إليها بساللة احلكام ، وقد أبدى العلماء 

وجهة نظر اإلسالم جتاهها آنذاك ، وعلى رأسهم شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن كثري ... 

  سالم .رمحهم اهللا ، وعاد وضع التشريع إىل طبيعته بدخول التتاريف اإل

/ حني استقلت الدول اإلسالمية من االستعمار الغريب ، وورثت من مستعمريها قوانني ٢

ب السياسية اليت دخلت معرتك النظام الدميقراطي ، وُجل األحزا استمدت شرعيتها من

احلكم يف الدول اإلسالمية ال �تم كثريًا باحلكم مبا أنزل اهللا ، وساهم جهابذة العلم يف 

 1ة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ب من وجوب التحاكم إىل كتاب اهللا وسنبيان جوان
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الدميقراطي  -ومسامهيت هذه املتواضعة تربز جانب حق التشريع يف النظامني     

    وما يرتتب عليه من النتائج اإلجيابية أو السلبية يف حياة الناس .  -واإلسالمي 

يف حتديد جوانب املوضوع ، ومجع املادة مل أجد صعوبة معوقات العمل يف البحث : 

  وإمنا متثلت املعوقات يف ثالثة أمور :  العلمية ،

  / كثرة املادة العلمية يف املوضوع ، وصعوبة االختيار ملا يقود إىل املطلوب .١

/ قلة من كتب عن قوانني االستعمار وتشريعاته ، عند فقدان املظلة اإلسالمية ، وتغيري ٢

  إىل اإلنسان . املشرع من اهللا

/ الدفاع املستميت عن األنظمة الدميقراطية ، من أفراد املسلمني وجمموعا�م ، بغض ٣

  . النظر عن أ�ا تتفق مع مبادئ اإلسالم أو تعارضها

واإلسالم  النظام  الدميقراطي عنونت حبثي هذا بعنوان ( حق التشريع بنيخطة البحث : 

  . خامتةاشتملت على مقدمة وثالثة مباحث و ) و 

السبب الداعي الختيار املوضوع ، والدراسات السابقة فيه ، ففي املقدمة ذكرت     

   واملعوقات اليت واجهتها أثناء البحث ، وخطة البحث .

 مسفعرفت الكلمات اخل ) ،حات وتعريفات لمصطوجاء املبحث األول يف : (      

مي ، وحددت املعىن الذي ينسجم يف العنوان ، فذكرت املقصود منها يف لغة القرآن الكر 

   مع العنوان .

ذكرت فيه تشريعات ، و )التشريع يف النظام الدميقراطي (عنوان : باملبحث الثاين  كانو     

محورايب البابلي ، وتشريعات صولون اليوناين ، وتشريعات األلواح اإلثين عشر الرومانية ، 

يف الدول املسلمة املعاصرة ، وفصلت يف األنظمة الدميقراطية مث عرجت إىل حق التشريع 

ذج للتشريعات اكنم  نيالباكستانيوقانون العقوبات القول عن تشريعات الدستور 

  . الدميقراطية
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فذكرت مبدأ حق التشريع )، حق التشريع يف اإلسالم  ( بعنوانوجاء ختام املباحث     

د منذ عهيف اهللا عزوجل ، وحصرها خيية ، ر يف مسري�ا التابه يف دين اهللا ، ومتسك األمة 

جمموعة آيات ذكرت إىل ما قبل عهد االستعمار ، مث  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وحده فقط   ملشرع يف اإلسالم هو اهللا عزوجلتنص يف داللتها القاطعة أن ا، خمتارة 

وأردفت ذلك بذكر جهود العلماء السابقني واملعاصرين يف بيان وجوب احلكم مبا أنزل 

   . اهللا

وأ�يت املبحث بالذكر التفصيلي بالقدر الذي حيتاج إليه البحث عن مصادر التشريع     

يف اإلسالم ، وعرجت على مميزات اإلسالم على النظام الدميقرطي ، وختمت املبحث 

باإلجابة على تساؤٍل كثريًا ما يرتدد على األلسنة ، هل يصح وصف اإلسالم بأنه 

  دميقراطي ؟ 

  . اخلامتة متضمنة مللخص البحث ونتائجه اليت توصلت إليها وجاءت     

  :وقبل اخلتام أود التذكري ببعض األمور اليت التزمت �ا خالل هذا البحث     

/ جعلت اإلحاالت والتوثيق يف آخر البحث ، ألن ا�الت العلمية احملكمة يف ١

  باكستان ال تقبل األحباث إال �ذه الصورة .

، تورية اليت تعطي حق التشريع لإلنسان مل أضع مراجعها يف قائمة املراجع د الدسا/ املو ٢

ووضعها يف قائمة املراجع مضيعة لوقت الباحث والقارئ على  أل�ا أشهر من أن ُتذكر ،

   حد سواء.

وعدم حاجة البحث إىل لٍم من األعالم ، لشهرته بني العلماء من جهة ، / مل أترجم لعَ ٣

  صلة عنه من جهة أخرى .ذكر املعلومات املف

بكتاب اهللا ، مث سنة   ت/ رتبت قائمة املراجع حسب مكانتها لدى املسلمني ، فبدأ٤

  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث املراجع العامة
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/ نقص املعلومات عن بعض الكتب يف قائمة املراجع يعود إىل عدم وجودها يف ٥

  من الباحث .  الكتاب ، فأرجو أن ال يُتصور ذلك قصورا

/ مل أدخل جل املواقع اإلليكرتونية يف قائمة املراجع ، أل�ا عرضة للتغيري من أصحا�ا ٦

  ، واستقيت منها املعلومة واحتفظت �ا يف احلاسب عندي لوقت احلاجة .

جهد ، َسْلواي أين بذلت الوسع وحاولت من  وأخريًا ال أدعي الكمال فيما قدمت    

فما كان صواباً ه ، لوجَ العلة  ، وفتحت الطريق ملن يريد وُ  تُ صْ خَّ وشَ  التعرف على احلق ،

 فهو من اهللا عزوجل ، وما كان خطًأ فهو مين ومن الشيطان . أسأل اهللا أن جيعل عملي

  .        تواب رحيم، إنه ال رياء فيه وال مسعة خالصاً لوجهه الكرمي  هذا

  المبحث األول : مصطلحات وتعريفات

  ف كلمة (حق ) تعري    

ومجع احلق ْوقًا ، ُحقحيَِقُّ َحقًا و َحقًَّة و  : َحقَّ حروفه كلمة احلق مأخوذة من فعل      

وحدد صاحب معجم مقاييس اللغة املعىن األساسي للكلمة فقال : حقوق وِحقاق ، 

احلاء والقاف أصل واحد ، وهو يدل على إحكام الشيء وصحته ، فاحلق نقيض (

  )2( .جع كل فرع إليه جبودة اإلخراج وحسن التلفيق )الباطل ، مث ير 

ها صاحب القاموس احمليط يف ( العدل صر فحتعددت معاين كلمة احلق هنا ومن     

، وأضاف إليها  )3(واإلسالم واملال وامللك واملوجود الثابت والصدق واملوت واَحلْزم ) 

ْن َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى َوَلكِ (لقوله تعاىل )4(صاحب لسان العرب الوجوب والتثبت 

   أي وجبت وثبتت . )5( )اْلَكاِفرِينَ 

 ، كما أن من معانيها اإلحكام أخذًا من قول العرب : ثوب حمقق أي حمكم النسج     

وأضاف صاحب الصحاح إىل هذه املعاين الصحة والصدق لقول العرب : حتقق  )6(

ن معانيه احلرص وم )8(ظ والنصيب ، ومن معانيه احل )7( اخلرب إذا صح وصدق .
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َعَلى َأن الَّ أَقُوَل َعَلى الّلِه ِإالَّ احلَْقَّ َقْد  َحِقيقٌ ر قول احلق تبارك تعاىل (سِ واجلدارة ، وبه ف

يف قراءة التشديد لكلمة ( َعَليَّ )  )9( )مِّن رَّبُِّكْم فََأْرِسْل َمِعَي َبِين ِإْسرَائِيلَ  ِجْئُتُكم بِبَـيـَِّنةٍ 

   )10( وحقيقة اإلميان خالصه وحمضه . ،

ق كل إنسان بعمله ُمسيت القيامة باحلاقة ، أل�ا حتِ واحلاقة النازلة العظيمة ، ومنها     

واحلقيقة يف اصطالح الفقهاء واملتكلمني : هي اللفظ املستعمل  )11( خريًا أو شرًا .

  )12(فيما وضع له يف أصل اللغة 

  )13( لينا حنَوه جل وعال .وحقوق اهللا : ما جيب ع    

وحدد الراغب األصفهاين معىن كلمة احلق الواردة يف القرآن الكرمي فقال : ( أصل     

وظهر  )14(احلق املطابقة واملوافقة كمطابقة رِْجل الباب يف حقه لدورانه على استقامة ) 

  :  معانة فيه ال خترج عن أربعة دله من تتبعه للقرآن الكرمي أن كلمة احلق الوار 

وِجد للشيء حسب ما تقتضيه احلكمة ، ومن ١
ُ
هنا كان احلق امسًا هللا عزوجل قال / امل

  )15) .(َمْوَالُهُم احلَْقِّ  ُمثَّ ُردُّوْا ِإَىل الّلهِ (: تعاىل 

حسب مقتضى احلكمة لقوله تعاىل : ( ما خلق اهللا  –بفتح اجليم  –/ الشيء املوَجد ٢

  ) 16ذلك إال باحلق ) . (

يف البعث  العتقاد يف الشيء املطابق ملا عليه واقع ذلك الشيء كقولنا : اعتقاد فالن/ ا٣

الّلُه الَِّذيَن آَمُنوْا ِلَما اْختَـَلُفواْ  فـََهَدى...والثواب والعقاب واجلنة والنار حق ، قال تعاىل : (

  ) 17.() ِفيِه ِمَن احلَْقِّ 

ذي جيب ،  لما جيب ، ويف الوقت ا / القول والفعل إذا وقعا بقدر ما جيب ، وحبسب٤

رَبَِّك َعَلى الَِّذيَن  َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمتُ كقولك : فعلك حق وقولك حق ، قال تعاىل : (

  )19( )18) .(َفَسُقوْا أَنـَُّهْم َال يـُْؤِمُنونَ 
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خنلص مما سبق أن كلمة احلق ال تعدو يف مفهومها اإلحكام املطابق ملا جيب وبقدر     

حقق ذلك إال يف اهللا عزوجل ، ومن هنا كان من يف الوقت الذي جيب ، وال يتجيب و  ما

  سبحانه وتعاىل .أمسائه احلق 

  تعريف كلمة ( التشريع ) 

يقول ابن فارس يف معجمه ( شرع : الشني والراء والعني أصٌل واحد ، وهو شيء     

رعة يف الدين ك الشِ يفتح يف امتداد يكون فيه ، وهي مورد شاربة املاء ، واشتق من ذل

َهاًجا ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعةً والشريعة قال تعاىل : (  َعَلى َجَعْلَناكَ  ُمثَّ وقال : ( )20()َوِمنـْ

  )22( )21)( يـَْعَلُمونَ  َال  الَِّذينَ  أَْهَواءَ  تـَتَِّبعْ  َوَال  فَاتَِّبْعَها اْألَْمرِ  ِمنَ  َشرِيَعةٍ 

، واإلنفاذ يف الشيء ، والتناول ،  ة : منها : الطريق واملنهجمعاٍن متعدد وهلذا املصدر    

الَوَتر ، وسلخ اإلهاب ، واخلوض و واإلدخال ، والعادة ، والطريق العظيم ، والتسديد ، 

  )23و ، والعلو ، والسواء ، واجلرأة والشجاعة .(نُ يف الشيء ، والدُ 

القوانني والنظم اليت ُتَسريِّ حياة  وَشرََّع مبالغة يف َشرََع بالتخفيف ، والتشريع سن    

  :الناس ، والشريعة 

لعباده من املعتقدات الفكرية اليت جيب اإلميان �ا كوجود اهللا ووجود يوم ما سنه اهللا / ١

  القيامة...

/ ما سنه اهللا لعباده من األحكام العملية كالصالة والصوم والزكاة واحلج , وسائر ٢

 َال  الَِّذينَ  أَْهَواءَ  تـَتَِّبعْ  َوَال  فَاتَِّبْعَها اْألَْمرِ  ِمنَ  َشرِيَعةٍ  َعَلى َجَعْلَناكَ  ُمثَّ ( : أعمال الرب قال تعاىل

  . )25بينما الثاين يعرتيه النسخ والتغيري (، ال يدخله النسخ ألول ا) ف24) (يـَْعَلُمونَ 

: الشرع  ) فيقول : ( َشرَعَ  وحيدد صاحب املفردات يف غريب القرآن مفهوم ( َشرَعَ     

عل امسًا للطريق مث جُ ، �ج الطريق الواضح ، يقال شرعت له طريقًا ، والشرع مصدر 

  ) 26النهج فقيل له ِشرٌْع وَشرٌْع وَشريـَْعة ، واستعري ذلك للطريقة اإلهلية ) (
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  وينحصر ذلك عنده يف أمرين :     

مصاحل العباد وعمارة  مما يعود إىل، / ما سخره اهللا تعاىل لكل انسان من طريق يتحراه ١

 ُسْخرِي�ا بـَْعًضا بـَْعُضُهمْ  لَِيتَِّخذَ  َدَرَجاتٍ  بـَْعضٍ  فـَْوقَ  بـَْعَضُهمْ  َوَرفـَْعَنا: ( البالد ، لقوله تعاىل

   )27()َجيَْمُعونَ  ِممَّا َخيـْرٌ  رَبِّكَ  َوَرْمحَتُ 

ويعرتضه ، ع مما ختتلف فيه الشرائ، / ما قيل له من الدين وأُِمر به ليتحراه اختيارًا ٢

 أَْهَواءَ  تـَتَِّبعْ  َوَال  فَاتَِّبْعَها اْألَْمرِ  ِمنَ  َشرِيَعةٍ  َعَلى َجَعْلَناكَ  ُمثَّ قوله تعاىل ( ودل عليه، النسخ 

   )29()28()يـَْعَلُمونَ  َال  الَِّذينَ 

وخنلص مما سبق : أن التشريع صيغة مبالغة يف َشرََع ، ويعين سن القوانني واللوائح     

  ليت تقود إىل العمل ، ويسري عليه الناس يف حيا�م اليومية .والنظم ا

   تعريف كلمة ( النظام )

النون والظاء وامليم : أصل  ( يقول ابن فارس يف حتديد املعىن اللغوي ملادة ( نظم )    

تكثيفه  وَنَظْمُت اخلرز َنْظمًا ، ونظمت الِشعر وغريه ، والنظام  ويدل على تأليف شيء 

  )30مع اخلرز ) (: اخليط جي

النَّْظُم : التَّْألِيُف َوَضمُّ  فيقول : (نظم ، السابقعىن امل إىل صاحب تاج العروس ضيفوي

   )31()َشْيٍء إىل َشْيٍء آَخَر  ، وُكلُّ َشْيء َقرنـَْته ِبآَخَر فقد َنَظْمَته 

العادة ، ، و ْدي اجلمع ، واالختالل ، والسرية ، واهلَ  هذه املادة اللغوية : ومن معاين

، والرتتيب ، واالستقامة ، والتالصق ، وقوام الشيء وعماده ،  والضم ، ومالك األمر

. والنظام كل خيٍط ينظم  والنظم يف الشعر : الكالم املوزون املقفى والطريقة ، والكثرة ، 

  )32به لؤلؤ وحنوه واجلمع أنظمة ، ونُُظم وأناظيم .(

: تأليف األوامر من صاحب السلطة ، وضم  وخنلص مما سبق : أن النظام يعين    

   . الشعببعضها إىل بعض لتصبح مرتبة الستقامة أمور 
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  )  ( الديمقراطيتعريف كلمة 

 kratosوتعين الشعب و demosتتكون الكلمة من لفظتني يونانيتني مها :     

الذي وتعين السلطة ، فالكلمتان تعنيان ( سلطة الشعب ) وتطلق اآلن على نظام احلكم 

  ) 33بواسطة ا�الس النيابية املنتخبة .(، يكون الشعب فيه رقيبا على أعمال احلكومة 

  ويتمتع املستظلون بظل هذا النظام حبقوق وضمانات :     

ومن فمن أعظم حقوقهم : حق التنقل من مكان إىل آخر داخل حدود الدولة ،     

ن حقهم أن تكفل الدولة هلم احلد الدولة عمًال يسد معيشتهم ، ومهلم حقهم أن توفر 

ويضمن ،  ومن حقهم االنتخاب والرتشيح للوصول إىل احلكم،  األدىن من التعليم جمانا

بغض النظر عن كو�م نالوا ، جتماع وحرية االحتجاج هذا احلق حرية الكالم وحرية اال

  م مل ينالوه .احلكم أ

ا النظام : ضمانة اال�ام اليت ومن أعظم الضمانات اليت يناهلا الشعب يف ظل هذ    

ئ حىت تثبت إدانته يف القضاء ، وضمانة التحقيق فال ُميارس معه يتعين أن اإلنسان بر 

اوز القاضي يف حكمه تجَ الوسائل املؤثرة من اإلغراء والرتهيب ، وضمانة احلكم فال يَ 

ية حكم القضاء فال تتعدى السلطات التنفيذاحلدود اليت رمسها القانون ، وضمانة التنفيذ 

 ألنه زيادة يف العقوبة ، فإن حكم عليه بالسجن فال يُوضع يف سجن إنفرادي مثًال 

  وضمانة احلريات الشخصية واإلعتقادية والتعبريية واملعارضة للحكم وحرية وسائل اإلعالم 

نه ُيشرع القوانني اليت يرتضيها الشعب ، وأقل وأعظم ما يفتخر به هذا النظام أ    

  )34(. على من يرتضيه حق التشريع وسن القوانني حقوقه

  تعريف كلمة (اإلسالم)

دة ( سلم ) فقال : ( السني والالم وامليم معظم بابه من احدد ابن فارس معىن م    

الصحة والعافية ، ويكون فيه ما يشذ ، والشاذ عنه قليل ، والسالمة : أن يسلم اإلنسان 
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: اهللا جل ثناؤه هو السالم ، لسالمته مما يلحق  أهل العلم من العاهة واألذى ، قال

  . دار السالم املخلوقني من العيب والنقص والفناء ، وداره اجلنة 

ومن الباب أيضًا اإلسالم وهو االنقياد ، ألنه يسلم من اإلباء واالمتناع ، والسالم     

ومل ميتنع من ) ومن الباب الَسلم الذي يسمى الَسلف ، كأنه مال اسلم 35املساملة )(

  )36( إعطائه .

وملادة ( سلم ) معان متعددة : منها الصلح ، والسالمة ، والسلف ، واالستسالم ،     

ناعمة األطراف ، والرباءة من العيوب ، واللديغ ، واألسري ، والُفرجة ، واملرأة  واألسر ،

لة ، والرباءة ، بْ قُ واإلحكام ، والتسليم ، والرضا ، واخلذالن ، والتصاحل ، واللمس ، وال

رة واالنقياد ... ية ، والرتك ، واإلعطاء ، واملسايوالتحية ، والنجاة ، والدعاء ، والوقا

)37(  

يعة ل : ( واإلسالم من الشر لعرب املفهوم الشرعي لإلسالم فقاحدد صاحب لسان او     

ُحيقن الدم ما أتى به النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وبذلك  إظهار اخلضوع هلا ، وإلزام

  )38ويستدفع املكروه ، فإن صحب ذلك تصديق القلب فذلك اإلميان )(

صاحب املفردات يف غريب القرآن مفهوم اإلسالم فقال : ( اإلسالم يف  وفصل    

  الشرع على ضربني :

حصل معه االعتقاد أو مل أحدمها : دون اإلميان وهو االعرتاف باللسان ، وبه ُحيقن الدم 

 َوَلمَّا َأْسَلْمَنا ُقوُلوا َوَلِكنْ  تـُْؤِمُنوا ملَْ  ُقلْ  آَمنَّا اْألَْعرَابُ  قَاَلتِ ( قصد بقوله : حيصل ، وإياه

ميَانُ  يَْدُخلِ    )39()قـُُلوِبُكمْ  ِيف  اْإلِ

والثاين : فوق اإلميان ، وهو أن يكون مع االعرتاف بالقلب  ووفاء بالفعل ، واستسالم 

 رَبُّهُ  لَهُ  قَالَ  ِإذْ ر عن إبراهيم عليه السالم يف قوله : (هللا يف مجيع ما قضى وقدر ، كما ذك

   )41( ))40)(اْلَعاَلِمنيَ  لَِربِّ  َأْسَلْمتُ  قَالَ  َأْسِلمْ 
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،  واألنبياء مجيعًا بعثوا به يتكون اٍإلسالم من معتقدات وتشريعات عملية ،إذن     

ع األنبياء السابقني ، وال تغيري دخلها التغيري يف شرائفاملعتقدات ال تتغري بينما التشريعات 

  فيها بعد شريعة  آخر الرسل حممٍد صلى اهللا عليه وسلم .

وخنلص مما سبق : أن كلمة اإلسالم تعين وجوب االستسالم هللا ، واالنقياد له     

بالطاعة ، واخللوص من الشرك ، وذلك باتباع ما جاء به حممٌد صلى اهللا عليه وسلم من 

  م العملية ، اليت ُتَسريِّ حياة الناس أمجعني .املعتقدات واألحكا

  المبحث الثاني : التشريع في النظام الديمقراطي 

يعيش اإلنسان يف وحدات اجتماعية ، واحلياة االجتماعية حتتاج إىل تنظيم ، لذا     

حاول اإلنسان منذ أحقاب بعيدة من التاريخ البشري وضع تشريعات ُتسري حياته فرداً 

  ومجاعة .

وجيهل التاريخ البشري أول من مارس وضع التشريعات ، رمبا مارسه اإلنسان يف أكثر     

عد املسافات من مكان يف وقت واحد ، لوجوده يف أمكنة متعددة يف وقٍت واحد ، مع بُ 

  . من جهة ، وعدم وجود املواصالت السريعة من جهٍة أخرى

فرد به فرد واحد ، بل ُوضعت من ويذكر التاريخ البشري أن وضع التشريعات مل ين    

قبل هيئة أو جمموعة أو أفراٍد منتخبني أو مكلفني ، لذا ميكن تسمية تلك التشريعات 

بالتشريعات الدميقراطية األولية ، لتماثل فكرة التشريع ونبوعه من عقٍل بشري متعدد 

  األفراد .

ته ( قوانني محورايب ) فمن أوائل من مارس التشريع محورايب ملك بابل وتسمى تشريعا    

زراعة ورعاية املاشية ، لق . م ، وركزت على تشريعات السرقة وا ١٧٩٠وتعود إىل عام 

وحقوق النساء واألطفال والعبيد ... ، و ختتلف عقوبة العامة وإتالف املمتلكات 

سبب  توضيحَ أو  املرتكب فيها من طبقة إىل أخرى ، وال تقبل هذه التشريعات االعتذارَ 

  )42رم . (اجل
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قوانني صولون اليوناين الشاعر الذي توىل حكم  حسب ذكر التاريخ البشري وأعقبتها    

مبوجب الروايات  –ق.م ، واملتتبع لطريقة توليه احلكم  ٥٧٢ - ٥٩٤أثينا يف الفرتة 

كما هي يف األنظمة  ال يشك أنه وصل إىل احلكم عن طريق االنتخابات –التارخيية 

ربعمائة عضٍو تشرتك فيه القبائل ، ، لذلك أوجد جملسًا يتكون من أ مالدميقراطية اليو 

واألنظمة األثينية األربع مبائة عضو لكل قبيلة يف هذا ا�لس ، مهمتهم �يئة املشاريع 

  .لعرضها على الدولة 

ومن أعظم تشريعاته : العفو العام عن مجيع من قاوم الدولة قبل حكمه ، والسماح     

لعودة إىل وطنهم األم ، وإعادة املمتلكات املرهونة إىل أصحا�ا ، وتنويع للمنفيني با

الضرائب مبوجب تقسيمه للشعب إىل أربع طبقات يف الغىن والفقر ، إضافة إىل تكوين 

  ا�لس السابق . 

الذي ، ونقشت هذه الشرائع على لوحات مثلثة الشكل ، وعلقت يف الرواق امللكي     

  )43(للفصل بني املتنازعني  لقاضياامللك و فيه جيلس 

وتعترب قوانني األلواح االثين عشر أول القوانني الرومانية املكتوبة ، ويعود تارخيها إىل     

ق.م ، ونقشت على اثين عشر لوحًا حناسياً ، ومت تثبيتها على منصة  ٤٥٠ -٤٤٩عام 

  تشريٍع الحق . املتحدث يف حمكمة روما اإليطالية ، و جعلها الرومان أساساً لكل

: أن املدين إذا أقر بَدينه أمام القضاء ومل يستطع الوفاء به  اومن أعظم تشريعا�    

ِدين بالدائن ، يتصرف فيه كما يشاء : من بيع أو قتلٍ 
َ
 ُيصدر القاضي حكمًا بإحلاق امل

كما شرعت األلواح قوانني الزواج والطالق واملرياث والوصية واحلد من   .أو اسرتقاق 

  تصرف األب يف أوالده .

  وقسم قانون األلواح اجلرائم إىل قسمني :    

  / جرائم عامة متس الصاحل العام كاحلريق واخليانة ضد الدولة ...  ١
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  )44( / جرائم خاصة كالسرقة واالعتداء والسب والشتم ...٢

  معاصرةاألنظمة الديمقراطية ال التشريع في حق

جلدل أن التشريع حق ثابت للبشر يف األنظمة من املسلمات اليت ال تقبل ا    

بون جيري هيئات أو جمالس ، فالنواب املنتخ الدميقراطية ، يف صورة أفراٍد أو منظمات أو

جملس الشورى) مشرع وجملس الشيوخ ا�الس التشريعية ، فالربملان (انتخا�م كأعضاء يف 

جدال ، والرئيس مشرع .  مشرع ، واهليئات املنبثقة عنهما تتمتع حبق التشريع دون

  . ..مشرع  بلباس دميقراطيٍ  واحلاكم العسكري

هو يف توسع مستمر ، كل  وفهرس املشرعني يف األنظمة الدميقراطية ال �اية له ، بل    

تطلع فيه الشمس تستقبل الشعوب تشريعات جديدة ، وإنشاء منظمات  يوم جديد

إىل تشريعات  اً فت بنودت ، أوأضاتشريعات بتشريعا مشرعة جديدة ، رمبا استبدلت

  حلكم فيها . لعدم وجود اسابقة 

فحق التشريع لألفراد املنتخبني وغري املنتخبني ثابت ال نزاع فيه ، لذا نص الدستور     

م يف مادته الثانية ( السلطة التشريعية يتوالها امللك باالشرتاك مع ١٩٢٣املصري لعام 

ففي املادة : م إىل مادتني ١٩٧١ملادة يف دستور اهذه  تْ مَ جملس الشيوخ والنواب ) وقسِ 

ويف املادة الثانية عشرة بعد ، السادسة والثمانني تعطي حق التشريع �لس الشعب 

  ية .حق إصدار القوانني لرئيس اجلمهور  املائتني تعطي

يتوالها ستور الكوييت يف مادته احلادية واخلمسني أن ( السلطة التشريعية دونص ال    

للدستور ) وجاء يف املادة اخلامسة والستني ( لألمري حق اقرتاح  األمري وجملس األمة وفقاً 

  وحق التصديق عليها وإصدارها ) ، القوانني 

الدستور املوريتاين يف مادته السابعة أن ( الشعب هو صاحب السيادة ، ال  وجاء يف    

وتنص املادة  عد قبول الشعب له )يقرر أي تنازل عن السيادة جزئيًا كان أم كليًا إال ب

   )أن (السلطة التشريعية من اختصاص ا�لس النيايب السادسة والعشرون من هذا الدستور
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ونص الدستور التونسي أن (حق االقرتاح والفصل يف أمر الدولة واالعرتاض واخلتم     

  هي لرئيس الدولة )

س والعشرين ( للملك حق م يف فصله الساد١٩٧٢وحدد الدستور املغريب لعام     

  إصدار القوانني والتشريعات ) 

الرئيس حافظ األسد حق إصدار  ةتور السوري يف مادته اخلامسة عشر وأعطى الدس    

   . واالعرتاض عليها ، القوانني

( تناط السلطة التشريعية مبجلس وجاء يف دستور األردن يف مادته اخلامسة والعشرين     

  ف جملس األمة من جملس األعيان والنواب ) األمة وامللك ، ويتأل

م أن ( الشعب مصدر السلطة ١٩٧٠ونص دستور العراق يف مادته الثانية لعام     

  وشرعيتها ) 

  وجاء يف الدستور اللييب يف املادة العشرين ( جملس قيادة الوزراء يدرس ويعد القوانني )     

( السيادة يف مجهورية السودان  م بأن١٩٧٣وحدد دستور السودان الدائم لعام     

 ، مؤسساته ومنظماته الشعبية الدستورية ) قراطية للشعب ، وميارسها عن طريقالدمي

ونصت املادة الثامنة منه ( على أن يتوىل جملس الشعب مع رئيس اجلمهورية السلطة 

    التشريعية ) 

طية يف كل دولة يف من الصعب اإلحاطة بالتشريعات اليت شرعتها األنظمة الدميقرا    

الوقت احلاضر ، لكثرة التشريعات من جهة ، واختالفها فيما بينها من دولة إىل أخرى 

من جهة أخرى ، وانفراد بعض الدول بتشريعات ال وجود هلا يف غري تلك الدولة ، لذا 

 سأكتفي بذكر مناذج من التشريعات يف إحدى الدول الدميقراطية املسلمة .
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  للتشريعات الديمقراطية ةذج دستوريانم

نص دستور ( إسالمي مجهوريه باكستان ) مجهورية باكستان اإلسالمية الذي اتفقت     

وقبل ور ال ترتاح إليه النفس املسلمة ، على أمم ١٩٧٣عليه كل األحزاب السياسية عام 

باسم ( إسالمي مجهوريه  : اخلوض فيها جند دستور باكستان أعطى التسمية للدولة 

هذه ال ختفى حتدد صلة الدولة باإلسالم ، و تان ) ولرتتيب الكلمات الثالث داللة باكس

م عند إ�اء االستعمار ١٩٤٧على أحد ، فباسم اإلسالم مت استقالل الدولة عام الداللة 

فاألوىل  –هند وباكستان  –الربيطاين ، وتقسيمه شبه القارة اهلندية إىل دولتني 

  .للمسلمني والثانية للهندوس 

الدستور الباكستاين قسمه التاسع بعنوان ( األحكام اإلسالمية )، ونص يف  نَ وَ نْـ عَ     

( أن مجيع القوانني املطبقة حاليًا يعاد  سبٍع وعشرين بعد املئتني مادته األوىل ذات الرقم 

صلى اهللا عليه ، حىت متاثل ما جاء يف كتاب اهللا وسنة رسول اهللا ، صياغة تشريعها 

  )45( ) البتة فال يطبق قانون معارض هلما، وسلم ... 

 Islamicوإلعادة النظر يف مجيع القوانني املطبقة أمر الدستور بإنشاء هيئة تسمى (    

council تتوىل اإلجابة عن معارضة كل قانون يُقدم إليها من ،  ) اهليئة اإلسالمية

اهليئة أن  ، ومن حق هذهلية احمل احلكومات من أي جهةأو  ، ( الربملان ) جملس الشورى

يف مقاطعات باكستان  ، أو جمالس احلكومات احمللية ، تقدم توصيا�ا إىل جملس الشورى

  )46يف كل ما يعارض األحكام اإلسالمية (األربع ، 

إعادة صياغة القوانني حىت متاثل  -تنفيذ األمرين  صريمع وجود هذه اهليئة ما م    

فضًال عن  ، يف بنود الدستور -ئة يف تقدمي التوصيات وعمل اهلي، األحكام اإلسالمية 

مناذج من الدستور بتقدمي  كتفي، لذا سأ ... اجلنائي والقانون املدين عقوباتقانون ال

أمره  رغم مرور أربعني عاما على، ال ترتضيه النفس املسلمة وقانون العقوبات اجلنائي 

  بتغيري ما خيالف شرع اهللا سبحانه .
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  العفو عن العقوبة  حق الرئيس يف

تنص املادة اخلامسة واألربعون من الدستور الباكستاين على ( أن الرئيس له حق     

العفو عن العقوبة القضائية ، أو عقوبة جلنة مشكلة بأمر من القضاء ، أو جلنة ذات 

، أو التخفيف فيها ، كما أن من حقه إيقاف العقوبة لفرتة معينة ،  صالحيات يف الدولة 

   )47تغيريها بعقوبة أخرى ، أو إلغائها ) (أو 

  مراء املناطق والوزراء الرئيس وأحصانة 

  : تنص املادة الثامنة واألربعون بعد املئتني من الدستور الباكستاين على

/ الرئيس وأمري املنطقة ورئيس الوزراء ووزراء الدولة ووزراء احلكومات احمللية ال ١

جتاه أي فعٍل فعلوه أو أرادوا ، ما داموا يف مناصبهم  ،يستجوبون يف أي حمكمة قضائية 

  فعله . 

وال ، يف أي حمكمة قضائية ، أو أمراء املناطق ، / ال تقبل أي شكوى ضد الرئيس ٢

  تستمر الدعاوي السابقة ضدهم ما داموا يف مناصبهم .

على  يقود إىل إلقاء القبض ، / متتنع احملاكم القضائية من استصدار أي حكم قضائي٣

  ما داموا يف مناصبهم .، أو أمراء املناطق ، الرئيس 

ما داموا يف مدة تعيينهم ، أو أمراء املناطق ، / ال تقبل دعوى مدنية ضد الرئيس ٤

).48(  

  للدولةاللغة الرسمية تعيين 

  دية واخلمسون بعد املئتني على:اتنص املادة احل    

وجيب تعامل اإلدارات �ا خالل مخسة عشر / اللغة األردية هي لغة باكستان الرمسية ، ١

  عاما.
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  / تستعل اللغة اإلجنليزية كلغة الدولة حىت تتهيأ األجواء للغة األردية .٢

/ ال مانع من تشجيع اللغات احملليه ، ووضع التشريعات املشجعة يف برملانات ٣

  )49دون أن يُؤثر ذلك على اللغة الوطنية املوحدة .(، احلكومات احمللية 

مضى على هذا الطلب الدستوري أربعون عاما ، وتعاقبت عليه حكومات متعددة مل     

، بل اإلجنليزية هي اليت تسود إدارات الدولة ، الدستوري الطلب تنفيذ حترك ساكنًا جتاه 

وإدارات الناس يف أعماهلم املتنوعة ، بل ال يعد الباكستاين مثقفًا حىت جييد اإلجنليزية 

  دثا.قراءة وكتابة وحت

  شروط أهلية المشرع 

جملس الشورى ( الربملان ) هو اهليئة التشريعية األساسية يف الدول الدميقراطية ، وحيدد 

  وط أهلية املشرع فيحصرها يف :ر ش كستاين يف املادة الثانية والستنيالدستور البا 

  أوًال :

  / أن يكون مواطنا باكستانيا .١

وثالثني عاماً ، ة لعضوية جملس الشورى / أن ال يقل عمره عن مخس وعشرين سن٢

  لعضوية جملس الشيوخ ، وأن يكون مسجالً كناخٍب يف اجلداول اإلنتخابية .

  / أن ال يكون مرشحاً ملقعٍد خيتص بغري املسلمني .٣

  / أن ال يكون مرشحاً ملقعٍد خيتص بالنساء .٤

  / أن يكون صاحلاً ، الخيالف األحكام الشرعية .٥

  الذنوب  لكبائرون ممتثالً هلا ، جمتنباً ملاً جبل األحكام اإلسالمية ، وأن يك/ أن يكون عا٦

  / أن يكون عاقال أمينا غري فاسق ، ومل يصدر يف حقه حكم قضائي .٧
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معادية / أن يكون مؤمنًا باستقالل باكستان ويسعى لبقائها ، ومل يشرتك يف نشاطات ٨

  لوجودها .

امسة والسادسة على األعضاء غري املسلمني ، بل جيب أن ال تنطبق الفقرة اخل   ثانيًا : 

  ) 50. ( سنيكون غري املسلم مشهوراً باخللق احل

ملن يريد أن ، السؤال الذي يطرح نفسه هل الدستور الباكستاين قدم شروطا كافية     

  أو أسلمة القوانني . ، وصياغة القوانني ؟، دخل يف قائمة املشرعني ي

بدءاً �رم الدولة وانتهاء  –نيني و أعماهلم الشخصية والعامة اليت يتعاطو�ا أقوال الربملا    

جتيبك بالنفي ، ال اإلثبات ، فقبل ستة  –ال منصب له ، الذي بأدىن عضٍو يف الربملان 

سورة قراءة م ، ٢٠١٢( رمحن ملك ) يف الربع الثاين لعام أشهر طُلب من وزير الداخلية 

ونشر اخلرب على القنوات الفضائية  ، ة فأخطأ فيها ثالثة أخطاء يف مناسبة معين اإلخالص

،  أيام حكمها قولة رئيسة الوزراء بينظري بوتوب حتتفظوما زالت ذاكرة الباكستاين  ،كلها 

لسا�ا تعود على النطق بكلمة  ( األذان يدق ) ألن: فقالت  صوت املؤذنحني مسعت 

  مكثها يف الدول الكنسية . طولل ها دق األجراس الكنسية، لكثرة مساع الدق

  فهرس القضايا اليت تستحق التشريع 

نرى اجلدول الرابع يف الدستور الباكستاين يذكر القضايا اليت تستحق اصدار     

  التشريعات من الربملان فقسمه إىل قسمني : 

ة ، والسياسة حسليشتمل على أمور احلرب والصلح ، والقوات امل : القسم األول

الربيد و خول واخلروج ، دية ، ومنح اجلنسية وإعطاء احلقوق ، وتأشريات الاخلارج

والشيكات  ، الدولة من العملة الصعبة اتواإلتصاالت وطبع العملة ، واحتياطي

وحتت  ، مل هذا القسم على تسٍع ومخسني بنداً ويش القروض واملساعدات الدولية ، ...و 

  )51(كل بنٍد عشرات البنود الفرعية .
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عن ، والبحث م الثاين :ويشتمل على تشريعات سكة احلديد والبحث العلمي القس

النفط والغاز ، والصناعات والكهرباء واملوانئ ، والسياسة االقتصادية ، وإحصاء السكان 

، وتوسيع سلطات الشرطة من حكومة حملية إىل حكومة حملية أخرى ، واملهن ، وإقامة 

ويشمل هذا  ...ستانية ، واالرتقاء باإلدارات العلميةهيئات مشرتكة بني املقاطعات الباك

  )52(القسم مثانية عشر بنداً تستحق التشريع ، وحتت كل بنٍد عشرات البنود الفرعية .

  نماذج عقابية من قانون العقوبات الجنائي للتشريعات الديمقراطية

تعزيرية ، بل ال يفرق قانون العقوبات اجلنائي الباكستاين بني عقوبات حدية وعقوبات 

واستقصاؤه يف خمالفاته الشرعية حمتاج ) تعزيرات باكستانتسمية (جمموعة مجيعًا أعطاها 

 بعض سأكتفي بذكر عقوباته املخالفة لشرع اهللا يفإىل العديد من الرسائل اجلامعية ، لذا

، ومدى جمانبتها وتستطيع أن تتخيل موقفه من العقوبات غري احلدية ، العقوبات احلدية 

  ما أوجب اهللا تطبيقه على حكام باكستان املسلمني .

  الزنا إىل قسمني : جمموعة تعزيرات باكستان تقسمعقوبة الزنا : 

ب الزنا بالرضا بأنه : ( كل رجٍل وامرأة غري زوجني  ٤٩٦/ الزنا بالرضا :فتعرف املادة ١

  يطلق عليهما زانيان مىت زنيا بإراد�ما أو رضائهما . 

مبا ال يتجاوز  ارتكب الزنا بسجٍن ال يزيد عن مخس سنوات ويغرم باملال ويعاقب من    

  )53) (عشرة آالف روبية 

كل شخص جامع إمرأة يف إحدى الصور : ( بأن ٣٧٥ادة امله تعرفو  الزنا باجلرب / ٢

  يعد مرتكباً للزنا باجلرب:التالية اخلمس 

لقضاء رضاها حتت �ديد ا/ ب٣/ دون رضاها وال إذن منها   ٢/ دون رضاء املرأة  ١

/ برضاها مع علم الرجل أنه ما تزوجها ، ٤صابات بالغة   على حيا�ا ، أو إصابتها بإ
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/ برضاها أو بغري رضاها إذا كانت دون سن ٥وأبدت رضاها لعلمها أ�ا تزف إىل غريه   

  عاما .  ١٦

  ويُعاقب املرتكب : 

  باملال .سنة ويغرم  ٢٠ -١٠/ باملوت ، أو السجن ما بني ١

  )54، أو بالسجن املؤبد .)(/ وإذا كان املرتكب اثنان فأكثر يعاقب كل منهم باملوت ٢

  عقوبة اال�ام بالزنا كذباً ( القذف ) 

كذبًا ( القذف ) بأن ( كل من ا�م   بتهمة الزنا ) اخلاصة C( سي ٤٩٦تنص املادة 

مخس سنوات ويغرم باملال  شخصًا بالزنا ، او قدم شهادة زور فيه يسجن مبا ال يزيد عن

   )55مبا ال يتجاوز عشرة آالف روبية )(

 احلرابة  إال السرقة باجلرب ، أو: ال تعرف جمموعة تعزيرات باكستان واحلرابة عقوبة السرقة 

،  على استحصال باجلرب حتتوي ( كل سرقةبقوهلا :  ٣٩٠املادة  ماقطع الطريق فعرفتهب

ولو أدى ذلك إىل إماتة ، أخذ املال املسروق �رم وتكون السرقة باجلرب مىت حاول ا

أو مقاومته ،  ، أو إضراره ، ُدُم على إهالكهأو مقاومته ، أو يَق، أو إضراره  ، الشخص

  ذلك .ا�رم أو حياول 

 ، ويكون االستحصال باجلرب سرقة باجلرب حني يكون الشخص موجودا أمام ا�رم    

يدخل كل ذلك يف ، مته و أو مقا، أو اإلضرار به ،  ويبتليه خبوف القضاء على حياته

  بتسليم املسروق يف مكانه حاًال ، أو رغبه يف ذلك ا�رم مىت طالبه  ، االستحصال باجلرب

سنوات ، مع  ١٠ - ٣ويُعاقب مرتكب السرقة باجلرب أو قطع الطريق بسجن ما بني     

ة وقعت على الطريق العام ميكن نت السرقلشاقة ، وتغرميه باملال ، وإذا كاال ااألشغ

   )56( عاما . ) ١٤توسيع السجن إىل 

  



 238  حق التشريع بين النظام الديمقراطي واإلسالم 

   التشريع في اإلسالم حق المبحث الثالث : 

العدول  -منذ جميئ اإلسالم إىل ما قبل االستعمار  -مل يكن املسلمون يتصورون     

كان أو سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بل   عن األحكام  الواردة يف كتاب اهللا

سيري احلياة لكل مها املبادئ الثابتة لت أن املصدرين و حمكومني واضحا أمامهم حكاماً 

، فكان الوالة يتعهدون يف خطاب التولية االلتزام بالنص يف مجيع تصرفا�م ،  مسلم

األمة على التمرد مىت خالفوا الشرع ، فقد جاء يف خطبة الصديق حني أفراد وحيرضون 

،  ، فإن وجدمتوين على حق فأعينوين عليكم ولست خبريكم تُ يْ لِّ وُ  (: توىل اخلالفة قوله 

، فإن عصيت اهللا  ، أطيعوين ما أطعت اهللا فيكم وإن كان غري ذلك فال طاعة يل عليكم

  )57( يف خطبة التولية  عمر رضي اهللا عنه هوشبيه ذلك قال ) فال طاعة يل عليكم

أيها الناس إنه ( توليه احلكميف خطبة  ه اهللا بن عبد العزيز رمح عمر هقالذلك  مثلو     

أال ال طاعة ، بأن تدفعوا بذلك ظلمهم عنكم ، قد كان قبلي والة جترتون مود�م 

 ، ومن عصى اهللا فال طاعة له، من أطاع اهللا وجبت طاعته ، ملخلوق يف معصية اخلالق 

أقول قويل هذا ،  فإذا عصيت اهللا فال طاعة يل عليكم، فيكم  أطيعوين ما أطعت اهللا

  )58)(موأستغفر اهللا العظيم يل ولك

للمجتمع املسلم ، ومنه تستمد مجيع روافد  هو السلطة املؤِسَسة لشرعيفالنص ا    

شؤو�ا التنظيمية ، فهو السند لكل سلطة ، وهو املربر لكل طاعة اإلسالمية احلياة 

لى اهللا عليه وسلم من القرآن يطلبها احلاكم املسلم ، وهذا ما فهمه صحابة رسول اهللا ص

اللتزام بالنص هو األساس لشرعية الدولة ، ا، فالكرمي ، وما أمر به من نزل عليه القرآن 

والتزام الوايل بأحكام النص يف قراراته وإجراءاته هو املوجب لطاعته ، ومىت خالف 

   . فيما خالف فيه سقطت طاعته 
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يه ملٌك حق خالص هللا عزوجل ، ال يشاركه فأمجع علماء اإلسالم أن التشريع ومن هنا  

حصر التشريع يف جناب اهللا  م خصائص توحيد األلوهية هومقرب وال نيب مرسل ، فأعظ

  .عزوجل 

يعين : املنهج الذي أنزله اهللا لعباده ، وأمرهم بالسري عليه ، يف  اإلسالمي والتشريع    

واملوازين ، والعادات والتقاليد املعتقدات واملعامالت واألخالق ، والتصورات والقيم 

، وال  التشريع فكل ذلك داخٌل يف ، ... وأصول النشاط الفكري ،وأصول املعرفة 

ينحصر مفهوم التشريع يف اإلسالم يف األحكام القانونية اجلنائية أو املدنية ، أو الدستورية 

  ا .وأصول احلكم ، بل التشريع يعين املنهج الذي ينظم احلياة البشرية كله

، أو حيرم إال ما حرمه اهللا ، فمن مقتضيات   إال ما أحله اهللا فليس ألحٍد أن حيل    

كلمة التوحيد وجوب اتباع ما شرعه اهللا ، وترك ما شرعه غريه ، ألن التشريع يف ا�تمع 

املسلم ينبع من اعتقاده أن اهللا هو املالك املتصرف يف مجيع املخلوقات ويف مجيع شؤون 

 . فال حق ألحد يف التشريع إال له سبحانهاحلياة ، 

     التشريع في اهللا عزوجل حق حصر تنصوص نماذج من ال

اآليات الواردة يف بيان هذه احلقيقة تتجاوز املئات ، ولن أعدو احلق إن قلت : إن    

 ال إله إال اهللا( اآليات الواردة يف اختصاص حق التشريع باهللا تلي آيات الدعوة إىل كلمة 

  :  وجند القرآن الكرمي ربط هذا احلق بالشهادتني يف العدد ، )

َ  َقدْ  الدِّينِ  ِيف  ِإْكرَاهَ  َال فقال يف ربطها بشهادة أن ال إله إال اهللا (/ ١  اْلَغيِّ  ِمنَ  الرُّْشدُ  تـَبَـنيَّ

 مسَِيعٌ  َواللَّهُ  َهلَا اْنِفَصامَ  َال  ثـَْقىاْلوُ  بِاْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  فـََقدِ  بِاللَّهِ  َويـُْؤِمنْ  بِالطَّاُغوتِ  َيْكُفرْ  َفَمنْ 

 َحىتَّ  يـُْؤِمُنونَ  َال  َورَبِّكَ  َفَال )وقال يف ربطها بشهادة أن حممدًا رسول اهللا (59)( َعِليمٌ 

نَـُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُحيَكُِّموكَ   ) يًماَتْسلِ  َوُيَسلُِّموا َقَضْيتَ  ِممَّا َحَرًجا أَنـُْفِسِهمْ  ِيف  جيَُِدوا َال  ُمثَّ  بـَيـْ

)60(  
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 َوأُوِيل  الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اللَّهَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا/ وربطها باإلميان قال تعاىل : (٢

 يَـْومِ َوالْ  بِاللَّهِ  تـُْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َوالرَُّسولِ  اللَّهِ  ِإَىل  فـَُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِيف  تـََناَزْعُتمْ  فَِإنْ  ِمْنُكمْ  اْألَْمرِ 

رٌ  َذِلكَ  اْآلِخرِ    )61() تَْأِويًال  َوَأْحَسنُ  َخيـْ

ْسَالمِ  َغيـْرَ  يـَْبَتغِ  َوَمنْ / وربطها باإلسالم قال تعاىل : (٣  ِيف  َوُهوَ  ِمْنهُ  يـُْقَبلَ  فـََلنْ  ِديًنا اْإلِ

  ) .62)( اْخلَاِسرِينَ  ِمنَ  اْآلِخَرةِ 

 الَِّذي اللَّهُ  رَبَُّكمُ  ِإنَّ ( : الربوبيةيد / وربطها بأنواع التوحيد الثالثة فقال يف ربطها بتوح٤

 َيْطُلُبهُ  النـََّهارَ  اللَّْيلَ  يـُْغِشي اْلَعْرشِ  َعَلى اْستَـَوى ُمثَّ  أَيَّامٍ  ِستَّةِ  ِيف  َواْألَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ 

 َربُّ  اللَّهُ  تـََباَركَ  َواْألَْمرُ  ْلقُ اخلَْ  َلهُ  َأَال  بَِأْمرِهِ  ُمَسخَّرَاتٍ  َوالنُُّجومَ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َحِثيثًا

  )63)(اْلَعاَلِمنيَ 

العبادة يف قصة يوسف عليه السالم ، ودعوته إىل اهللا يف وقال يف ربطها بتوحيد     

 ِمنْ  ا�َِ  اللَّهُ  أَنـَْزلَ  َما َوآبَاؤُُكمْ  أَنـُْتمْ  َمسَّْيُتُموَها َأْمسَاءً  ِإالَّ  ُدونِهِ  ِمنْ  تـَْعُبُدونَ  َما( : السجن

 َال  النَّاسِ  َأْكثـَرَ  َوَلِكنَّ  اْلَقيِّمُ  الدِّينُ  َذِلكَ  ِإيَّاهُ  ِإالَّ  تـَْعُبُدوا َأالَّ  أََمرَ  لِلَّهِ  ِإالَّ  احلُْْكمُ  ِإنِ  ُسْلطَانٍ 

  )64)( يـَْعَلُمونَ 

( اَحلَكم ، واحلاكم ، تعاىل وقال يف ربطها بتوحيد األمساء والصفات بذكر امسه     

 َوالَِّذينَ  ُمَفصًَّال  اْلِكَتابَ  ِإلَْيُكمُ  أَنـَْزلَ  الَِّذي َوُهوَ  َحَكًما أَبـَْتِغي اللَّهِ  أَفـََغيـْرَ (واحلكيم ) 

َناُهمُ  ) وقال 65) (اْلُمْمَرتِينَ  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َفَال  بِاحلَْقِّ  رَبِّكَ  ِمنْ  ُمنَـزَّلٌ  أَنَّهُ  يـَْعَلُمونَ  اْلِكَتابَ  آتـَيـْ

 َحىتَّ  فَاْصِربُوا يـُْؤِمُنوا ملَْ  َوطَائَِفةٌ  ِبهِ  أُْرِسْلتُ  بِالَِّذي آَمُنوا ِمْنُكمْ  طَائَِفةٌ  َكانَ  َوِإنْ سبحانه : (

نَـَنا اللَّهُ  َحيُْكمَ   ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَاوقال سبحانه : () 66)( اْحلَاِكِمنيَ  َخيـْرُ  َوُهوَ  بـَيـْ

َنُكمْ  َحيُْكمُ  اللَّهِ  ُحْكمُ  َذِلُكمْ  ... َتِحُنوُهنَّ فَامْ  ُمَهاِجرَاتٍ  اْلُمْؤِمَناتُ  َجاءَُكمُ   َعِليمٌ  َواللَّهُ  بـَيـْ

   )67)( َحِكيمٌ 
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ذكرنا كل حني بعدم التعدي على يف كتاب اهللا ت اآلياتمثل هذه  ورمبا كثرة وجود     

بإمعان دم دليل اإلقناع هذا احلق ، بل جند الكثري منها تذكر علة االختصاص ، وتق

    العلة ، فمن ذلك :النظر يف

ن اهللا خلق اإلنسان وخلق ما حق التشريع هللا فيما خيص اإلنسان ألنه خالقه : إ/ ١

خيدم اإلنسان ، وخلق ما يضر اإلنسان وخلق ما ينفع اإلنسان ، فهو أعرف مبا يعود 

إىل هذه احلقيقة الواضحة يف  قاطعةعليه خبري وما يعود عليه بشر ، وقد جاءت اإلشارة ال

َوَأِسرُّوا قـَْوَلُكْم أَِو اْجَهُروا ِبِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر  َأَال يـَْعَلُم َمْن َخَلَق  (:وله سبحانه ق

 َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبُري  ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذلُوًال فَاْمُشوا ِيف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقهِ 

) يقول شيخ اإلسالم العز بن عبد السالم يف بيان هذا احلق اخلاص 68() النُُّشورُ  َوِإلَْيهِ 

إلله بالطاعة الختصاصه بنعم اإلنشاء واإلبقاء والتغذية اباهللا عزوجل : ( وتفرد 

واإلصالح الديين والدنيوي ، فما من خري إال هو جالبه ، وما من ضري إال هو سالبه ... 

  )69وكذلك ال حكم إال له )(

أنكر اهللا على املشركني اختاذهم شركاء يف حق التشريع هللا وحده ألنه ال شريك له : / ٢

أَْم َهلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َهلُْم ِمَن الدِّيِن َما ملَْ يَْأَذْن ( :التشريع الذي مل يأذن به اهللا قال تعاىل 

يع من جمموع قضايا اإلسالم ، وحيدد ابن القيم احلجم الذي يشغله التشر  )70)( ِبِه اللَّهُ 

فيقول : ( كثري من الناس يبتغي غريه حكمًا ، يتحاكم إليه ، وخياصم إليه ، ويرضى 

حبكمه ، وهذه املقاالت الثالث هي أركان التوحيد : أن ال يتخذ سواه ربًا ، وال إهلًا ، 

    )71وال غريه حكماً ) (

حق التشريع مبن خلق  ط القرآن الكرميربحق التشريع هللا ألنه خالق الكون وما فيه : / ٣

 ، إذن وال خالق إال اهللا )72) (َأَال لَُه اْخلَْلُق َواْألَْمُر تـََباَرَك اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنيَ  قال تعاىل :(

عن عبد العزيز الشامي ،  فال تشريع إال من اهللا ، يقول ابن جرير يف تفسري هذه اآلية

ومن .... (  :ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق ،عن أبيه ، وكانت له صحبة 
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على أنبيائه لقوله تعاىل (أال  اهللا زعم أن اهللا جعل للعباد من األمر شيئاً فقد كفر مبا أنزل

   )73له اخللق واألمر تبارك اهللا رب العاملني)(

يا من شرع بغري ما انزل اهللا فقد شرع حكمًا جاهلحكمه جاهلي :  البشرياملشرع / ٤

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكًما ال يرتضيه اإلسالم ، قال تعاىل : ( أََفُحْكَم اْجلَاِهِليَِّة يـَبـْ

)، فالتشريع بغري ما أنزل اهللا تشريع جاهلي بنص القرآن ، ال يرتضيه 74) (لَِقْوٍم يُوِقُنونَ 

  اإلسالم .

�ي اهللا املسلمني من أكل الذبيحة اليت مل يذكر اسم املشرع من البشر مشرك باهللا : / ٥

ذلك احلكم مشركًا باهللا ، ال تُقبل منه كلمة ل اهللا عليها عند الذبح ، وَعدَّ املنتهك

َوَال قال تعاىل : ( –اإلخالص واملتابعة  – عند اهللا  لفقدان شرطي القبول التوحيد ،

َعَلْيِه َوِإنَُّه لَِفْسٌق َوِإنَّ الشََّياِطَني لَُيوُحوَن ِإَىل أَْولَِيائِِهْم  تَْأُكُلوا ِممَّا ملَْ يُْذَكِر اْسُم اللَّهِ 

  )75() لُِيَجاِدُلوُكْم َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ 

اشرتط القرآن الكرمي لالتصاف بوصف اإلميان التسليم حلكم اهللا داللة اإلميان : / ٦

م وجود احلرج يف النفس جتاه ذلك احلكم ، ومن فقد شيئًا من التسليم حلكم اهللا ، وعد

َفَال َورَبَِّك َال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر  ذلك فقد أضاع اإلميان قال تعاىل :

نَـُهْم ُمثَّ َال جيَُِدوا ِيف أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما   .) 76)(بـَيـْ

بيان كل شيء فيه نص القرآن الكرمي أنه وفاء تشريعات اإلسالم بكل شعب احلياة : / ٧

َيانًا ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْمحًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنيَ قال تعاىل : (  )َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

رية ، وأعظم احتياج ) ، فكلمة كل من صيغ العموم ، تشمل كل ما حتتاج إليه البش77(

اإلنسان التشريع لضبط نفسه وضبط غريه ، ومن هنا جاءت تشريعات اإلسالم يف 

  صورتني : 

  كلية عامة ، جيتهد العامل املسلم إرجاع اجلزئيات إليها .أ/ قواعد  
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ب/ تشريعات جزئية ، وهي قليلة العدد ميكن عدها على أصابع اليدين فيما خيص  

  كتاب اهللا عزوجل . 

ال فالح للمؤمن حىت يعلن السمع والطاعة للتشريع اإلسالمي وسيلة الفالح : / ٨

َا َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِنَني ِإَذا ُدُعوا ( بلسانه السمع والطاعة حلكم اهللا عزوجل ، قال تعاىل : ِإمنَّ

ْعَنا َوَأَطْعَنا نَـُهْم أَْن يـَُقوُلوا مسَِ   )78() َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  ِإَىل اللَِّه َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بـَيـْ

( أتيت رضي اهللا عنه يف سنن الرتمذي قال عدي بن حامت امللل واحملرم رٌب ومعبود : / ٩

ويف عنقي صليب من ذهب ، فقال : ياعدي اطرح عنك هذا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  )79بابًا من دون اهللا )(الوثن ، ومسعته يقرأ يف سورة براءة ( اختذوا أحبارهم ورهبا�م أر 

أماإ�م مل يكونوا يعبدو�م ، ولكن كانوا إذا أحلوا هلم شيئاً استحلوه ، وإذا حرموا عليهم 

  )80( شيئاً حرموه )

: أرأيت قول اهللا:(اختذوا  عن أيب البخرتي قال: قيل حلذيفة( ويف تفسري الطربي   

، ولكنهم كانوا إذا  ال يصلون هلمأحبارهم) ؟ قال: أَما إ�م مل يكونوا يصومون هلم و 

، فتلك كانت  ، وإذا حّرموا عليهم شيًئا أحله اهللا هلم حرَّموه أحلوا هلم شيًئا استحلُّوه

  )81)(رُبوبيَّتهم

ويف رواية قال عدي رضي اهللا عنه ( يا رسول اهللا لسنا نعبدهم ، قال أليس حيلون     

هللا فتحرمونه ؟ قال بلى ، قال النيب صلى لكم ما حرم اهللا فتحلونه ، وحيرمون ما أحل ا

   )82(اهللا عليه وسلم فتلك عباد�م ) 

شركًا أكرب  فطاعة الرهبان واألحبار يف التحليل والتحرمي عبادة واملمتثل هلا مشرك باهللا    

َوِإنَُّه لَِفْسٌق َوِإنَّ َوَال تَْأُكُلوا ِممَّا ملَْ يُْذَكِر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه  صل التوحيد ، قال تعاىل (ينايف أ

يقول  )83( ) الشََّياِطَني لَُيوُحوَن ِإَىل أَْولَِيائِِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ 

موضحا هذا احلق اإلهلي اخلاص يف ضوء حديث عدي رضي اهللا عنه رمحه اهللا ابن حزم 

ن ما حرم أحبارهم ورهبا�م ، وحيلون ما أحلوا ، كانت ( ملا كان اليهود والنصارى حيرمو 
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هذه ربوبية صحيحة ، وعبادة صحيحة قد دانوا �ا ، ومسى اهللا تعاىل هذا العمل اختاذ 

  )84بال خالف )( أرباب من دون اهللا وعبادة ، وهذا هو الشرك

هللا أو سنة من حرم أو حلل بغري كتاب ااحمللل واحملرم من البشر كاذٌب على اهللا : / ١٠

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد كذب على اهللا ، وجعل نفسه شريكًا مع اهللا فيما 

ُقْل أَرَأَيـُْتْم َما أَنـَْزَل اللَُّه َلُكْم ِمْن رِْزٍق َفَجَعْلُتْم هو من خصائصه سبحانه ، قال تعاىل : (

  )85() َلى اللَِّه تـَْفتَـُرونَ ِمْنُه َحرَاًما َوَحَالًال ُقْل آللَُّه أَِذَن َلُكْم أَْم عَ 

من منطلق أن اهللا هو خالق الكون جبميع فئاته وحدة اخلالق تستلزم وحدة املشرع :  /١١

، من السماوات واألرض والشمس والقمر واإلنسان واحليوان والطيور والنبات ... ، 

التشريع وتشريعاته هي اليت تسري يف مجيع هذه املخلوقات ، فال يرتضي العقل أن يكون 

الذي خيص اإلنسان من غري ذلك اخلالق ، ألن الكائنات كلها وحدة متكاملة ، 

وإدخال تشريعات من غري اخلالق سيكون مبثابة إدخال عناصر لن تنسجم مع تلك 

الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمسَاَواٍت (تعاىل :  الكائنات ، وإىل ذلك جاءت اإلشارة اإلهلية قال

 َخْلِق الرَّْمحَِن ِمْن تـََفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تـََرى ِمْن ُفُطوٍر  ُمثَّ اْرِجِع ِطَباقًا َما تـََرى ِيف 

َقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُهَو َحِسريٌ    ) 86)(اْلَبَصَر َكرَّتـَْنيِ يـَنـْ

وبتشريعات ، فمقتضى تعدد الكائنات وتوحدها فيمن يسريها على سنن مرسومة     

ن مشرع واحد ، أن يكون ذلك املشرع هو املشرع لإلنسان أيضًا ، ألن منظمة م

اإلنسان جزء من منظومة الكائنات املتعددة ، فال يبيح العقل خروج تشريعات اإلنسان 

رجب ،  –عن ذلك املشرع ، وهو اهللا جل وعال ، لذا حني حرك املشركون األشهر احلُرم 

، حتليًال وحترميًا ، نها بالتشريع تقدميًا وتأخريا عن أماك –ذو القعدة ، ذو احلجة ، حمرم 

َا النَِّسيُء زِيَاَدٌة ِيف اْلُكْفِر وصف اهللا تشريعهم هذا بالزيادة يف الكفر ، قال تعاىل : ( ِإمنَّ

اللَُّه فـَُيِحلُّوا َما َحرََّم  ُيَضلُّ بِِه الَِّذيَن َكَفُروا حيُِلُّونَُه َعاًما َوُحيَرُِّمونَُه َعاًما لِيُـَواِطُئوا ِعدََّة َما َحرَّمَ 

  )87()اللَُّه زُيَِّن َهلُْم ُسوُء أَْعَماهلِِْم َواللَُّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ 
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ورد ختصيص حق التشريع هللا يف سورة يوسف حق التشريع حمصور يف اهللا عزوجل : / ١٢

َما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه ِإالَّ َأْمسَاًء (يف صورة النفي واالستثناء الذي يفيد احلصر قال تعاىل : 

ْعُبُدوا ِإالَّ َمسَّْيُتُموَها أَنـُْتْم َوآبَاؤُُكْم َما أَنـَْزَل اللَُّه ِ�َا ِمْن ُسْلطَاٍن ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ لِلَِّه أََمَر َأالَّ تَـ 

يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال  يف الشرع كما يقول  واحلكم )88(يـَْعَلُموَن) ِإيَّاُه َذِلَك الدِّ

علماء األصول(خطاب الشارع إىل املكلفني باإلقضاء (األمر والنهي) والتخيري (اإلباحة ) 

  والوضع ( السبب والشرط واملانع وأحكام الصحة والبطالن والرخص )

م فأعظف ، كلَّ رع ، مُ شَ خطاب شريعة ، مُ  : اصر ثالثفالقضية تنحصر يف عن    

فالتكليف هو النص وما  هو املشرع ، فإن كان املشرع هو اهللا العناصريف العقل البشري

يتهما باعتبار الشارع مصدرًا له اكتسبا شرعو عن طريق االجتهاد والُعْرف ،  ل عليهمحُِ 

( السابع : تقرير القاعدة  سورة يوسف ن عبد الوهاب يف فوائد يقول شيخ حممد ب

فوحد نفسه يف األفعال فال خالق إال اهللا ، ريع من اهللا ال غريه ... الكلية أن األمر بالتش

  )89، ويف األلوهية فال يعبد إال اهللا ، وباألمر والنهي فال حكم إال هللا )(

،  أوىف الناس لتنفيذ هذا احلق هو من نزل عليه بيان هذا احلقحتاكم النيب إىل اهللا : / ١٣

:  أنه كان يقول صحيح البخاريفقد جاء يف  سلم ،خامت األنبياء حممد صلى اهللا عليه و 

اللهم لك احلمد أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن ... إذا قام يصلي من الليل ( 

، ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، وبك آمنت ... عليك توكلت 

  ) 90( )... ما قدمت وما أخرتفاغفر يل 

كل من أمر بأمٍر كائنا لدين مردودة على صاحبها :  التشريع من البشر زيادة يف ا/ ١٤

فإن وافق ، من كان عرضنا أمره على كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

( من : عليه وسلم  ملا جاء يف الصحيحني من قوله صلى اهللا،  هقبلنا ذلك وإال رددنا

 ال يقبله اهللا عزوجل بهعلى صاح أي مردود )91(عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد )
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  قانون الياسق التتري وموقف العلماء منه 

العلماء الذين هلم عمق نظر يف قضايا احلكم  تاريخ املسلمني حكميبدومن تتبع    

والتشريع ، وعاصروا تشريعات مثل التشريعات الدميقراطية اليوم ، ونظروا إليها من منظور 

نِفذة للحكم الشرعي ، كما حدث يف عهد التتار فقدان املظلة الشرعية املعند ع املشِر 

 أحكاما من الديانات املختلفة اونفذوا فيه ، واستولوا على بالدهم ، حني غلبوا املسلمني

  من اليهودية والنصرانية واإلسالم وشيء من هواهم . ، 

 شيخ اٍإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا هذا الوضع ، وسئل يف أكثر من سؤالٍ وقد عاصر     

نعم جيب قتال هؤالء بكتاب  ( عما جيب على املسلم جتاهه ، فقال يف أحد أجوبته :

  اهللا وسنة رسوله واتفاق أئمة املسلمني ، وهذا مبٌين على أصلني : 

  أحدمها : املعرفة حباهلم .

  والثاين : معرفة حكم اهللا يف مثلهم . 

هم يعلم ذلك مبا يبلغه من فأما األول فكل من باشر القوم يعلم حاهلم ، ومن مل يباشر 

بعد أن نبني األصل اآلخر وأخبار الصادقني ، وحنن نذكر جل أمورهم ، األخبار املتواترة 

، الذي خيتص مبعرفته أهل العلم بالشريعة اإلسالمية فنقول : كل طائفة خرجت عن 

وإن ، لمني فإنه جيب قتاهلا باتفاق أئمة املس،  شريعة من شرائع اإلسالم الظاهرة املتواترة

  .تكلمت بالشهادتني 

فإن أقروا بالشهادتني وامتنعوا عن الصلوات اخلمس وجب قتاهلم حىت يصلوا ، وإن    

وكذلك إن امتنعوا عن حترمي ،  امتنعوا عن الزكاة وجب قتاهلم حىت يؤدوا الزكاة ، ...

دين اإلسالم الفواحش ، أوالزنا ، أو امليسر ، أو اخلمر ، ... ، ومعلوم باالضطرار من 

باتفاق مجيع املسلمني أن من سوغ اتباع غري دين اإلسالم فهو كافر ، وهو ككفر من 

  )92أمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب )(
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يف تفسري ابن كثري رمحه اهللا ، فبني حكم اهللا فيه ،  أيضاً  وممن عاصر هذا الوضع     

 فقال :) َن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكًما لَِقْوٍم يُوِقُنونَ أََفُحْكَم اْجلَاِهِليَِّة يـَبـُْغو قوله تعاىل : (

ْحَكم املشتمل على كل خري، الناهي عن  (  
ُ
ينكر تعاىل على من خرج عن حكم اهللا امل

، اليت وضعها الرجال  من اآلراء واألهواء واالصطالحات ، كل شر وعدل إىل ما سواه

 هل اجلاهلية حيكمون به من الضالالت واجلهاالت، كما كان أ بال مستند من شريعة اهللا

  . ، مما يضعو�ا  بآرائهم وأهوائهم

، الذي  وكما حيكم به التتار من السياسات امللكية املأخوذة عن ملكهم جنكزخان     

 قد اقتبسها عن شرائع شىت، وهو عبارة عن كتاب جمموع من أحكام  ،ق ساوضع هلم اليَ 

، وفيها كثري من األحكام أخذها من جمرد نظره  ة وامللة اإلسالمية، من اليهودية والنصراني

، يقدمو�ا على احلكم بكتاب اهللا وسنة رسوله  ، فصارت يف بنيه شرًعا متبًعا وهواه

  . صلى اهللا عليه وسلم

، حىت يرجع إىل حكم اهللا ورسوله [صلى اهللا  ومن فعل ذلك فهو كافر جيب قتاله     

: { أََفُحْكَم اْجلَاِهِليَِّة  كم سواه  يف قليل وال كثري، قال اهللا تعاىلفال حي، عليه وسلم] 

ُغوَن } أي ، وعن حكم اهللا يعدلون. { َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكًما  : يبتغون ويريدون يـَبـْ

، وآمن به  : ومن أعدل من اهللا يف حكمه ملن َعقل عن اهللا شرعه لَِقْوٍم يُوِقُنوَن } أي

، فإنه تعاىل هو  من الوالدة بولدها، وأرحم خبلقه  ن وعلم أنه تعاىل أحكم احلاكمنيوأيق

  )93)(، العادل يف كل شيء ، القادر على كل شيء العامل بكل شيء

مع العلم أن التتار مل يفرضوا أحكام الياسق على أفراد أمة التوحيد ، بل بقي     

كمون اء التتار على القضاة واملفتني ... حياملصدران يسريان حياة املسلمني ، وذلك بابق

الياسق  وخص التتار أنفسهم بالتحاكم إىل بشرع اهللا ويفتون مبا يأمر به الكتاب والسنة ،

، والتزموا به دون شريعة اإلسالم ، واعترب العلماء فعلهم هذا تبديًال لشرع اهللا ، وحكموا 

  )94عليه بالكفر املخرج من امللة . (
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تمر هذه الغمة على املسلمني ، فقد غلب اإلسالُم التتاَر فدخلوا يف دين اهللا ومل تس     

تسريها حيا�م كما كانت  رُ يـِّ سَ وتُ  من جديد ، ، وعادت مظلة اٍإلسالم حتكم املسلمني

  يف املاضي . 

وظلت األمة تسري ِوفق مبدأ اخلضوع للنص حىت دخل االستعمار بالد املسلمني يف     

ة ، وَشرَّع أحكامًا ختالف هذا املبدأ ، فخرجت أصوات تطالب العلماء اآلونة األخري 

بتحديد مفهوم دار احلرب ودار اإلسالم ، وإحلاق بالدهم بأحد الدارين ، مع حتديد 

   :األحكام اليت جيب عليهم امتثاهلا ، فانقسم العلماء جتاه القضية إىل قسمني ولكٍل أدلته

مية اليت كانت تستظل مبظلة النص ، وإن بالدهم دار / فمن قائل بزوال املظلة اإلسال١

حرب ، يوجب اإلسالم مقاومة من أزال تلك املظلة ، كما يوجب عدم االمتثال ألحكام 

  )95هذا احملتل الدخيل .(

/ ومن قائل بأن الدار ما زالت دار إسالم ، رغم وجود بعض املخالفات الشرعية ، ٢

الدولة اجلديدة ، كعدم املنع من أداء الصالة ودفع ألن جل األحكام الشرعية مطبقة يف 

الزكاة وصوم رمضان ، وعدم املساس باألحكام الشرعية املتصلة بالنكاح والطالق 

   )96واملرياث ... (

هم بأحكاٍم لعديد من بالد املسلمني ، وإلزاموانتهى الوضع بسيطرة االستعمار على ا    

ألحكام اإلسالم ، وأخذ املسلمون يف مقاومته حتقق مصاحلهه بغض النظر عن موافقتها 

وإخراجه من بالد التوحيد ، وكان للعلماء دور القيادة يف مساندة احلركات السياسية ، 

اليت طالبت بإخراج املستعمر ، وحقق اهللا هلم ذلك ، فخرج الدخيل بعد أن خلف يف 

  أحكامه . تشريعاته و بالد املسلمني

  وجوب احلكم مبا أنزل اهللا جهود العلماء يف بيان     

تطبيقا للقاعدة  آنذاك  بقاء تشريعات املستعمر لبعض الوقتبل العلماء رمبا قَ     

األصولية ( يُرتكب أخف الضررين ) معتقدين أن مثل هذه األحكام ستلغى لعودة 
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احلكم إىل اإلسالم ، إال أن ذلك مل حيدث يف العديد من الدول املستقلة ، كما سبق 

  .وقانونه اجلنائي يف دستور باكستان ذكره 

املستمدة من  وجلهابذة العلم جهوٌد مباركة يف بيان احلكم الشرعي يف األحكام    

، واألوضاع اليت يعيشها املسلمون اآلن ، وقد سبق التشريعات الدميقراطية ومثيال�ا 

لسنة ، وجوب التحاكم إىل الكتاب وا ىعلكالم بعضهم عند ذكر النصوص الدالة ذكر 

واإلمام  ) 97(اإلمام الطحاوي الذين مل يسبق ذكرموقفهم  هؤالء اجلهابذةومن أبرز 

 )١٠١واإلمام الشاطيب ( )٠10وابن القيم ( )٩٩اإلمام القرطيب () و 98الزجاج (

ومفسر العصر الشيخ  )١٠٣والشيخ ابن باز ( )١٠٢والشيخ حممد بن علي الشوكاين (

حممود  الشيخ ) وشقيقه١٠٥الشيخ أمحد شاكر () و ١٠٤حممد األمني الشنقيطي (

) والشيخ حممد صاحل ١٠٨والسيد رشيد رضا ( )١٠٧وسيد قطب ( )١٠٦شاكر (

  ) ١٠٩العثيمني (

والدكتور ) 11١والدكتور الشيخ عبد الرمحن احملمود () ١١٠الرزاق عفيفي (والشيخ عبد

هم اهللا عن اإلسالم جزا )١١٣والشيخ حممد بن إبراهيم () ١١٢الشيخ سفر احلوايل (

  واملسلمني خري اجلزاء .  

، وكالم شيخ اٍإلسالم ابن تيمية هو األحق باالتباع يف حاالت املسلمني املعاصرة     

كفر بالكتاب هي  ألنه شخص العلة وقدم العالج املناسب حيث قال : ( املقالة اليت 

شرعية ، فإن اإلميان الئل الوالسنة واإلجاع يقال : هي كفر ، كما دلت على ذلك الد

  .حكام املتلقاة عن اهللا ورسوله ، ليس ذلك مما حيكم فيه الناس بظنو�م وأهوائهم من األ

وال جيب أن حيكم يف كل شخٍص قال ذلك بأنه كافر ، حىت يثبت يف حقه شروط      

، التكفري وتنتفي موانعه ، مثل من قال : إن اخلمر أو الربا حالٌل لقرب عهده باإلسالم 

أو لنشوئه يف بادية بعيدة ، أو مسع كالمًا أنكره ومل يعتقد أنه من القرآن ، وال أنه من 

أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حىت يثبت 
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كان الصحابة َيُشكُّون يف أشياء مثل   اقاهلا ، وكمعنده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

لك حىت يسألوا عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ومثل الذي رؤية اهللا وغري ذ

  قال : إذا أنا مت فاسحقوين وذروين يف اليم لعلي أضل عن اهللا ، وحنو ذلك .

( ُرُسًال حلجة بالرسالة كما قال تعاىل :ون حىت تقوم عليهم ارُ فَّ كَ فإن هؤالء ال يُ     

 وَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسِل وََكاَن اللَُّه َعزِيزًا َحِكيًما )ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيكُ 

   )١١٥() وقد عفى اهللا هلذه األمة اخلطأ والنسيان ) ١١٤(

     في األحداث المستجدة في اإلسالم مصادر التشريع     

ال تنقطع  ، متجددة أحداث احلياة أكثر إذ جندوصعوبة غموضًا  أمر التشريع يزداد   

اهللا  بلحوق رسول اهللا صلى ، بينما تشريعات اإلسالم النصية قد انتهت،  وال �اية هلا

جرائم مل تكن موجودة فوجدت اآلن ، أمور تنظيمية مل عليه وسلم بالرفيق األعلى ، 

غري  متس إليها احلاجة من قبل وفرضت نفسها اآلن ، وجود أقليات مسلمة يف بالدٍ 

ما طريقة تسيريها وإعطائها أحكاماً ، ة ... وآالف األحداث اليت نعاصرها اآلن إسالمي

  . شرعية

جاءت يف إمجاع العلماء حني حددوا مصادر التشريع يف  غموضعلى هذا الاإلجابة     

، ال  التشريع حق اهللا أنيف الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس ، بعد اتفاقهم ،  اإلسالم

أعظم خصائص توحيد التشريع ،فن املالئكة أو بشر من بين اإلنسانميشاركه فيه ملك 

  وسنة سيد األنام . عز وجل هو مقتضى القرآن يف اهللاه حصر العبادة و 

، فليس ألحد أن يضع األسس  ال ميلك أحد حق التحليل أو التحرمي إال اهللاف    

بنص من كتاب اهللا  معني وفق منهجإال ، تَسّري حياة البشر،  التشريعية إنشاء أو تقييداَ 

 ، أو أخذها من املصادر اليت نص العلماء اهللا عليه وسلم صل أو سنة رسول اهللا

  .بظل الكتاب والسنة  باستظالهلا
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     شبهة حول مصدرية السنة واإلجماع والقياس في التشريع اإلسالمي   

بنبيهم وانتهاء ، بدءًا  قد يتبادر إىل الذهن أن التشريع حق من حقوق املسلمني   

مصادر التشريع يف  السنة مصدر من ، إذا املعروف بني أهل العلم أن مبجتهديهم

، وأما  صلى اهللا علية وسلمن رسول اهللا ، فإن كان الكتاب من اهللا فإن السنة م اإلسالم

   كذلك ؟وهل األمر  ، اس فحق علماء اإلسالماإلمجاع والقي

صلى اهللا  - أن حممد بن عبد اهللا  سنة التشريعية الاألصول يف علماء تعين كتب ال     

، بل يعنون من السنة ، دون وحي من اهللا عز وجل  مشرع مستقل -عليه وسلم 

طريق كتاب اهللا ، كما يأيت عن طريق سنة رسول اهللا صلى تشريعية أن التشريع يأيت عن ال

وقد  ، ن بكتاب اهللا، وطريق إبالغ الشريعة قد يكو  املشرع هو اهللاف ،اهللا عليه وسلم 

حممد بن عبد اهللا إال مبلغ لذلك  ، فمايكون بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  التشريع . 

  فاملشرع واحٌد ، وطريقة إيصال تشريعه إىل البشر يأيت عن طريقني :

  / بكالمه يف كتابه عزوجل .١

   .اهللا عليه وسلم / بسنة نبيه صلى ٢

، إذ التشريع وليس من حقه التشريع مد بن عبد اهللا هو املبلغ ، فاهللا هو املشرع ، وحم    

   خاص باهللا عزوجل .

لذا ،  اتفق عليه مجيع ا�تهدين من علماء اإلسالموال يكون اإلمجاع مشرعا إال إذا     

اتفاق ا�تهدين من أمة حممٍد صلى اهللا عليه وسلم بعد  ( علماء األصول بأنه : عرفه ي

وا�تهدون هم علماء الشريعة  )١١٦(من العصور على حكٍم شرعي ) وفاته يف عصر 

الذين بلغوا رتبة االجتهاد يف العلوم الشرعية ، وال يكون حكمهم حجة إال إذا اتفقوا 
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ا�مع القضايا التشريعية اإلمجاع يف احلكم ال تتجاوز انعقاد مجيعًا يف احلكم ، ولصعوبة 

  . التشريعي يف تاريخ اإلسالم ثر تقديرعليها أصابع اليد الواحدة على أك

ومن  )١١٧لتساويهما يف العلة )( ،فرٍع بأصٍل يف احلكم فهو إحلاق  : (وأما القياس     

، فيأخذ  ، بل إحلاق غري املنصوص باملنصوص لعلة جتمع بينهما مث ال استقالل له

  نص عليه الشرع .  ياملستجد حكم السابق الذ

اليت نص عليها علماء أصول الفقه  األربعة التشريعأن مصادر إىل  مما سبق إذن خنلص 

  : على درجتني

  . مها الكتاب والسنةأ/ مصادر أساسية مستقلة 

 ب/ مصادر تابعة ال استقالل هلا ، بل تتبع املصدرين السابقني ، ومها اإلمجاع والقياس

د واالستحسان . وأما بقية املصادر كاالجتها علي الرأي الراجح عند علماء اإلسالم

واملصلحة املرسلة واالستصالح ... فهي موضع خالف يف مصدريتها واستنباط األحكام 

  منها عند علماء اإلسالم .

  نتائج حصر احلاكمية يف اهللا عزوجل يف حياة البشر      

  تربز النتائج يف احلياة اليومية حني تكون احلاكمية هللا يف صورتني :    

  ، فال يكون بعض الناس أرباباً مشرعني لبعضهم اآلخرين . / ضمان كرامة اإلنسان١

لعجز اإلنسان عن ، / الواقع البشري يسوده العدل ، فال ظلم وال ختبط يف التشريع ٢

، فإن  درًا على تصور املاضي ورمبا احلاضراإلحاطة باألمر من كل جوانبه ، فإن كان قا

راطية متخلفة عن األحداث يف إصدار املستقبل حمجوب عنه ، لذا جند التشريعات الدميق

األحكام وإنزال العقوبات ، وكل ذلك منتٍف عن اهللا ، فاملاضي واحلاضر واملستقبل كله 

  . عن اهللا عيان غري حمجوب 

  فكم كان الرب رحيماً حني منع اإلنسان من التشريع ، وقصره على نفسه جل وعال     
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  مميزات اإلسالم على النظام الدميقراطي 

القضايا بني اإلسالم والنظام الدميقراطي ، وال يعين هذا األحكام و قد تتفق بعض     

ألن الدميقراطية من البشر بينما اإلسالم من اهللا ، ، االتفاق بأن اإلسالم دميقراطي 

جوانب ال وجود هلا يف ميتاز على النظام الدميقراطي يف أضف إىل ذلك أن اإلسالم 

  : ز ذلكمن أبر ، و  النظام األخري

  / إزالة أسباب الفتنة قبل تنفيذ احلكم .١

  / ضمان كرامة اإلنسان بعد تنفيذ احلكم .٢

  / تنفيذ احلكم املقرر من قبل اهللا سبحانه وتعاىل .٣

   / ال وجود للحصانة الربملانية ، وما يشبهها من احلصانات . ٤

  هل يصح وصف اإلسالم بأنه دميقراطي 

  ال جيوز ذلك لسببني : 

م �ا حط إلسالقرطية من وضع البشر ، ووصف ااإلسالم من عند اهللا ، بينما الدميأ/ 

  .من مكانته

  ب/ التشريع يف اإلسالم حق اهللا ويف النظام الدميقراطي حق البشر .

  تتضمن :و  اخلامتة

ويف أأخضع املسلمون حيا�م ألحكام النص الوارد يف كتاب اهللا ، / ملخص البحث ١

املصدرين ب ارتباط، وما له القولية والفعلية والتقريرية  اهللا عليه وسلم سنة رسول اهللا صلى

، رغم وجود هفوات من بعض حكامهم يف بعض جوانب التطبيق ، إال أن مظلة الدولة  

ً◌وقياسا ، بل كان احلكام حيرضون األمة على  كانت خاضعة للنص كتابًا وسنة وإمجاعا

  التمرد عليهم مىت خالفوا أحكام النص .
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املسلمني  واستمرت هذه الفرتة إىل ما قبل سقوط بغداد على يد التتار ، فغلب غريُ     

ا ، وأبدى ا�على بالد املسلمني ، وفقدت األمة مظلة النص يف استنباط األحكام وتطبيق

 ابن كثريشيخ اإلسالم ابن تيمية و علماء اإلسالم احلكم الشرعي يف مثل هذه احلالة ، ك

  .رمحهم اهللا 

وأسسوا أعظم دولة إسالمية يف شبه القارة اهلندية ،  ، فأسلموا غلب اإلسالُم التتارَ مث    

وظهر فيهم حكاٌم تفتخر األمة بظهورهم يف الساحة اإلسالمية ، كامللك أورنك زيب 

كري ، وبذلك عادت املظلة إىل وضعها املعني يف اإلسالم ، وسارت األمة سريها عامل

  .  املعتاد

األمة مرة أخرى حلكٍم شبيٍه حبكم التتار ، وذلك حني استولت أوربا  وتعرضت    

تعارض بعض األحكام اليت رة على كثٍري من بالد املسلمني ، ونفذت فيهم املستعمِ 

أحكام القرآن والسنة ، وقاومتها الشعوب حىت أجرب�ا على اخلروج ، وعاد إليها 

ينقصهم العلم بأحكام اإلسالم ، ا ألفراد ن قياد�َ و األوربي مَ لَّ سَ و استقالهلا املسلوب ، 

  . فظنوا رقي األمة مرتبطاً يف سلوك ذلك النهج، ويبهرهم رقي الغرب املادي 

يت نالت استقالهلا من وما زال هذا الوضع قائمًا يسود جل الدول اإلسالمية ال    

وانب معينة  اكم إليها املسلمون ، ما عدا جل تشريعاته هي اليت حيَ جُ فَ  ، ر املستعمِ 

، وألبست هذه الدول  وما شابه ذلك ... والطالقالشخصية من النكاح  كاألحوال

  .مع شرع اهللا عزوجل  ال ينسجم نينها ثوب اإلسالم ، الذي ادساتريها وقو 

أو ، فراد الربملان املنتخبني من الشعب أالدميقراطية حتصر حق التشريع يف  فاألنظمة    

بينما اإلسالم أو جملس الشيوخ ، أو من يعينهم هذا ا�لس ، ن ، م الربملاهُ نُـ يـِّ عَ من يُـ 

وإنه على ، نال من إميانه حيصر هذا احلق يف اهللا عزوجل ، وأن من صرفه لغري اهللا فقد 

مبظلة املشرع اليت يرتضيها اإلسالم ، ونبذ خطٍر عظيم ، وعليه أن يعاود االستظالل 
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كعهد وتوابعه  ، واستنباط األحكام من النص  ألحكام هذا املشرعالتشريعات املخالفة 

      حكام املسلمني السابقني . 

لكل جهٍد بشري خامتٌة ونتيجة ، وجهدي هذا توصلت فيه إىل :  البحث نتائج/ ٢ 

  النتائج التالية :

كلمة احلق تعين اإلحكام املطابق ملا جيب ، وبقدر ما جيب ، ويف الذي جيب ، وال   /١

  اهللا سبحانه وتعاىل .يتحقق ذلك إال يف 

ري عليها سِ / كلمة التشريع تعين سن القوانني واللوائح والنظم اليت تقود إىل العمل ، ويَ ٢

  الناس يف حيا�م اليومية .

  / كلمة النظام تعين تأليف األوامر من صاحب السلطة لتسيري أمور أفراد الشعب .٣

أو من  حق ملن انتخبه الشعب ، وأن التشريع / كلمة الدميقراطية تعين سلطة الشعب ،٤

  ضمانات . وأعظم مميزا�ا سبعة حقوق وأربعانتخبهم نواب الشعب ، 

/ كلمة اإلسالم تعين وجوب االستسالم هللا ، واالنقياد له بالطاعة واخللوص من الشرك ٥

، وذلك باتباع حممٍد صلى اهللا عليه وسلم يف املعتقدات واألحكام العملية اليت ُتَسري 

  الناس أمجعني .حياة 

حق التشريع من البشر هو امللك محورايب البابلي حسب الروايات  / أول من مارس٦

  فقوانني األلواح االثين عشر الرومانية . ، التارخيية ، وتاله صولون اليوناين

لإلنسان ، يف صورة أفراٍد منتخبني ، / الدساتري البشرية بال استثناء تعطي حق التشريع ٧

  منتخبني . غري وأفرادٍ 

  .ان تشريعات اإلسالم يف العديد من البنود خيالف وقانون جناياته / الدستور الباكستاين٨

  / شروط أهلية املشرع الربملاين ال تفي مبتطلبات االجتهاد الشرعي .٩
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/ التشريع يف اإلسالم يف ضوء نصوصه حق هللا فحسب ، والنص مورد التشريع ١٠

  واالجتهاد .  طواالستنبا

السنة املشرعة تعين إبالغ ما شرعه اهللا عن طريق سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه / ١١

  وسلم القولية والفعلية والتقريرية .

تحاكم إىل الدساتري والقوانني ملن ي/ حالة غلبة التتار على بالد املسلمني قريبة الشبه ١٢

  . الوضعية

ية مها الكتاب والسنة على درجتني : مصادر أساسيف اإلسالم التشريع / مصادر ١٣

االجتهاد ويضاف إىل ذلك  اإلمجاع والقياس . ينحصر ذلك يفومصادر تابعة هلما : و 

  . واملصلة املرسلة وشرع من قبلنا..واالستصالح االستنباط والعرف و 

حني تكون احلاكمية هللا يف صورة ضمان كرامة اإلنسان ، وحتقيق / تربز النتائج ١٤

  . العدل بني البشر أمجعني

/ يفوق النظام اإلسالمي على النظام الدميقراطي يف جوانب ال وجود هلا يف النظام ١٥

  األخري .

/ وصف اإلسالم بأنه دميقراطي ينال من مكانته ، فتنقطع صلته باهللا ، وترتبط صلته ١٦

    باإلنسان . 

 قائمة المراجع

 / القرآن الكرمي .١

  كتب السنة .

يسى الرتمذي ، طبعة دار السالم اخلاصة جبهاز اإلرشاد / جامع الرتمذي ، حملمد بن ع٢

  .هـ  ١٤٢١، الطبعة الثانية ، عام والتوجيه باحلرس الوطين باململكة العربية السعودية 
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شرح النووي على صحيح مسلم ( املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ) الطبعة / ٣

  الثانية دار إحياء الرتاث العريب بريوت.

ري إلمام احملدثني حممد بن إمساعيل البخاري ( فتح الباري بشرح / صحيح البخا٤

صحيح البخاري ) حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي وإشراف الشيخ حمب الدين اخلطيب ، 

  هـ .  ١٣٨٠املطبعة السلفية ومكتبتها ، القاهرة 

اد / صحيح مسلم ملسلم بن احلجاج الُقَشْريي ، طبعة دار السالم اخلاصة جبهاز اإلرش٥

  هـ . ١٤٢١والتوجيه باحلرس الوطين باململكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية ، عام 

  المراجع العامة

بن علي الشوكاين ، اعتىن به الشيخ الدكتور  دإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول حملم/ ٦

  .هـ نشر املكتبة العصرية صيدا بريوت ١٤٣٠ناجي السويد الطبعة األوىل 

 ١٣٨٦عام طبعة ،   مطبعة املدين / أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن حملمد األمني الشنقيطي ، ٧

  . هـ

  االعتصام لإلمام إبراهيم بن موسى الشاطيب ، نشر املكتبة التجارية الكربى مبصر ./ ٨

  .  لي اهلندإعالم األعالم بأن هندوستان دار اإلسالم ألمحد رضا خان بريلوي مطبعة الربي/ ٩

  البداية والنهاية البن كثري ، الطبعة األوىل ، مطبعة السعادة ./ ١٠

 .هـ ١٣٩٩بريلوي فتوى لنور حممد نشر أجنمن احتاد املسلمني الهور باكستان / ١١

الناشر دار ليبيا للنشر والتوزيع  ، للسيد حممد مرتضى الزبيديمن جواهر القاموس / تاج العروس ١٢

  بنغازي .

اريخ فاتح العامل جهانكشاي املعروف بتاريخ عطا ملك لعطاء ملك اجلويين ، حتقيق حممد ت/ ١٣

  هـ نشر دار املالح للطباعة والنشر .  ١٤٠٥التوجني ، الطبعة األوىل 

  / تاريخ جند البن غنام الطبعة الثانية مصورة عن األوىل .١٤

  ىل .حتكيم القوانني للشيخ حممد بن إبراهيم ، الطبعة األو / ١٥
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البن كثري القرشي الدمشقي توزيع مكتبة دار الرتاث  )آن العظيمتفسري القر تفسري ابن كثري (/ ١٦

  . القاهرة

 ـه١٣٨٨حملمد بن جرير الطربي الطبعة الثالثة  ) جامع البيان يف تأويل آي القرآنتفسري الطربي (/ ١٧

  الده مبصر .و شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأ

  فسري الطربي ( جامع البيان ...) حتقيق حممود حممد شاكر ، طبعة دار املعارف مبصر . ت/ ١٨

نشر دار  ١٣٨٢، أليب عبد اهللا القرطيب ، الطبعة الثانية تفسري القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن / ١٩

   الكتب بالقاهرة .

  . لبنان ، بريوت  مجهرة خطب العرب ألمحد زكي صفوت نشر املكتبة العلمية/ ٢٠

/ حقوق اإلنسان يف اإلسالم والرد على الشبهات املثارة حوهلا لالستاذ الدكتور سليمان احلقيل ، ٢١

  هـ .١٤٢٤الطبعة الرابعة 

/ احلكم بغري ما أنزل اهللا أحواله وأحكامه للدكتور عبد الرمحن بن صاحل احملمود الطبعة الثانية ٢٢

  هـ نشر دار طيبة الرياض . ١٤٢٠

  عظ واالعتبار للمقريزي ، طبعة البوالق .اط املقريزية ، املسمى : املو اخلط/ ٢٣

/ دراسة مقارنة حول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ونصوص امليثاق الدويل اخلاص باحلقوق ٢٤

االقتصادية واالجتماعية والثقافية وموقف التشريع اإلسالمي منها لسعيد حممد أمحد ، نشر مؤسسة 

  هـ .١٤٠٦الرسالة بريوت 

نشر  ٢٠١٢) طبعة  ١٩٧٣م ( الدستور الباكستاين  ١٩٧٣دستور مجهورية باكستان اإلسالمية / ٢٥

  .باكستان و توزيع منصور بك هاؤس انار كلي الهور 

   .دوام العيش يف أن األئمة من قريش ألمحد رضا خان مطبعة الهور باكستان / ٢٦

،  هـ١٣٤٨د بن علي الشوكاين مصورة عن الطبعة األوىلالدواء العاجل يف دفع العدو الصائل حملم/ ٢٧

  نشر دار الكتب العلمية بريوت . 

روضة الناظر وجنة املناظر ملوفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي ، الطبعة التاسعة ، / ٢٨

  نشر مكتبة الرشد .

 هـ١٤١٧ر الفضيلة بالرياض وىل نشرداشبهات حول السنة للشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الطبعة األ/ ٢٩

.  
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  .، نشر املكتب اٍإلسالمي  ١٣٩١اوية البن أيب العز احلنفي ، الطبعة الرابعة حشرح العقيدة الط/ ٣٠

/ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية إلمساعيل بن محاد اجلوهري ، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار ، ٣١

  م .١٩٧٩= هـ ١٣٩٩الطبعة الثانية ، دار العلم للماليني بريوت 

عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري ، اختصار وحتقيق أمحد حممد شاكر ، طبعة دار املعارف مبصر / ٣٢

  هـ . ١٣٧٦

فتاوى عزيزي للشاه عبد العزيز بن الشاه ويل اهللا الدهلوي ترمجه من الفارسية اىل األردية عبد / ٣٣ 

  . هـ١٣٩٦الواجد نولوي مطبعة اجيوكيشنل بريس كراتشي 

/ فتاوى حممد رشيد رضا ، مجعها صالح الدين املنجد ، الطبعة األوىل ، نشر دار الكتاب اجلديد ٣٤

.  

   .نشر مكتبة اخلاجني القاهرة، الفصل يف امللل واألهواء والنحل لعلي بن أمحد بن سعد بن حزم / ٣٥

  للسيد قطب طبعة دار الفكر بريوت لبنان .، يف ظالل القرآن  /٣٦

شركة مصطفى البايب احلليب  بن يعقوب الفريوز آبادي ، طبعةد الدين حممد �وس احمليط / القام٣٧

  نشر دار اجليل بريوت .  ، م١٩٥٣هـ  ١٣٧١وأوالده مبصر ، 

قواعد األحكام يف مصاحل األنام لسلطان العلماء عزالدين بن عبد السالم حتقيق حممود الشنقيطي / ٣٨

 .بريوت لبنان نشر دار املعارف 

كتاب متهيد األوائل وتلخيص الدالئل أليب بكر حممد بن الطيب الباقالين حتقيق عماد الدين / ٣٩

     م نشر مؤسسة الكتب الثقافية بريوت لبنان.١٩٨٧حيدر الطبعة األوىل 

/ لسان العرب جلمال الدين حممد بن مكرم بن منظور نشر دار  صادر بريوت الطبعة الثانية ٤٠

  م . ١٩٨٢هـ ١٤١٢

/ ا�موع الثمني من فتاوى ابن عثيمني ، مجع وترتيب فهد ناصر السلمان ، طبع ونشر دار الوطن ٤١

  هـ .  ١٤١٠الرياض 

/ جمموع فتاوى شيخ اٍإلسالم ابن تيمية ، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد وابنه حممد ، الطبعة ٤٢

  هـ ، مطابع الرياض .١٣٨١األوىل 

نوعة للشيخ عبد العزيز بن باز مجع وترتيب حممد الشويعر نشر دار جمموع فتاوى ومقاالت مت/ ٤٣

  اإلفتاء بالرياض .
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جمموعة تعزيرات باكستان مع التعديالت ترتيب القاضي نذير أمحد قريشي واحملامي حسن حممود / ٤٤

  توزيع الء بك ليند الهور باكستان .  ٢٠١٢بت ، طبعة 

ي ، الناشر دار الكتاب العريب بريوت لبنان ، الطبعة األوىل مد بن أيب بكر الراز حملخمتار الصحاح / ٤٥

  م .١٩٦٧

حتقيق حممد حامد ، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني البن القيم اجلوزية / ٤٦

  . نشر دار الكتاب العريب بريوت، م ١٩٧٣= ـه١٩٩٣الفقي الطبعة الثانية 

خمتار الشنقيطي نشر مكتبة العلوم واحلكم باملدينة حممد  بن مذكرة يف أصول الفقه حملمد األمني/ ٤٧

   املنورة ودار احلديت بالقاهرة . 

هـ ، توزيع عامل ١٤٠٨/ معاين القرآن الكرمي وإعرابه إلبراهيم بن حممد السري الزجاج ، طبعة ٤٨

  الكتب بريوت .

  هـ ١٣٩٩دار الفكر ، طبعة / معجم مقاييس اللغة ألمحد بن فارس حتقيق عبدالسالم هارون نشر ٤٩

  . / املعجم الوسيط �موعة ، إشراف عبد السالم هارون ، توزيع املكتبة العلمية بطهران٥٠

   هـ١٣٨٠/ املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين مطبعة أصح املطابع كراجي عام ٥١

     ١٩٦٥صورة لطبعة  الشعب ومؤسسة فرنكلني القاهرةدار  نشر / املوسوعة العربية امليسرة ٥٢

  توزيع دار اإلفتاء بالرياضالطبعة الرابعة، ،رع اهللا للشيخ عبد العزيز بن بازوجوب حتكيم ش/ ٥٣

  اهلوامش
 ميكنك رؤية مسامها�م حتت عنوان : جهود العلماء يف بيان وجوب احلكم مبا أنزل اهللا .   )١

  . ١٥ص  ٢ابن فارس ج   )٢

 . ٢٢٨ص  ٣الفريوز آبادي ج   )٣

 . ٤٩ص  ١٠منظور ج البن    )٤

 يف سورة الزمر. ٧١جزء من آية رقم    )٥

 . ٥٥ص ١٠لسان العرب ج   )٦
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 . ١٤٦٤ص  ٤الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية إلمساعيل بن محاد اجلوهري ج   )٧

 . ٣١٩ص  ٦انظر تاج العروس ج   )٨

  . ١٠٥سورة األعراف آية    )٩

م مقاييس اللغة ، ومعج ٣١٥ص  ٦، وتاج العروس ج ٥٦ص ١٠انظر  لسان العرب ج   )١٠

 .  ١٨ص  ٢ج

 . ٥٣ص  ١٠انظر لسان العرب ج    )١١

 . ١٦٦ص  ١انظر املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ج   )١٢

  ١٨٧ص ١انظر املعجم الوسيط ج   )١٣

 . ١٦٥ص  ١املفردات يف غريب القرآن ج   )١٤

 يف سورة األنعام . ٦٢جزء من آية رقم    )١٥

  يف سورة يونس . ٥جزء من آية رقم   )١٦

 يف سورة البقرة  ٢١٣جزء من آية رقم    )١٧

 . ٣٣سورة يونس آية   )١٨

 . ١٦٥ص  ١انظر املفردات يف غريب القرآن ج  )١٩

 يف سورة املائدة . ٤٨جزء من آية رقم   )٢٠

  . ١٨سورة اجلاثية آية رقم    )٢١

 . ٢٦٢ص  ٣معجم مقاييس اللغة البن فارس ج    )٢٢

 ٧، تاج العروس ج ٤٥ص  ٣يط ج، القاموس احمل ١٧٥ص  ٨انظر لسان العرب ج   )٢٣

 . ٣٤٠ص  ١. واملفردات يف غريب القرأن ج ٣٩ص 

 .   ١٨سورة اجلاثية آية رقم   )٢٤

، املعجم  ٣٤٠ص  ١، املفردات يف غريب القرآن ج  ١٧٦ص  ٨انظر لسان العرب ج   )٢٥

 . ٤٧٩ص  ١الوسيط ج

 . ٣٤٠ص  ١الراغب األصفهاين ج  )٢٦
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  . ٣٢سورة الزخرف آية رقم   )٢٧

 . ١٨جلاثية آية رقم سورة ا  )٢٨

 .٣٤٠ص  ١املفردات يف غريب القرآن ، ج  )٢٩

 . ٤٤٣ص  ٥معجم مقاييس اللغة ج  )٣٠

  . ١٨٧ص  ٧مادة نظم ج  )٣١

أنظر القاموس احمليط للفريوز آبادي مادة نظم ، وخمتار الصحاح حملمد بن أيب بكر الرازي   )٣٢

 . ٩٤١ص  ٢مادة نظم . ، واملعجم الوسيط ج ٦٦٧ص 

 .٨٣٧العربية امليسرة ص  انظر املوسوعة  )٣٣

 انظر املصدر السابق ، والصفحة نفسها .  )٣٤

 .  ٩٠ص  ١معجم مقاييس اللغة ج  )٣٥

 . ٩٠ص  ١انظر معجم مقاييس اللغة ج  )٣٦

، القاموس  ٣٠٠-٢٨٩ص ١٢انظر لتفصيل هذه املعاين لسان العرب البن منظور ج  )٣٧

-٣٣٧ص ٨ي ج ، تاج العروس للزبيد ١٣٢-١٣١ص  ٤احمليط للفريوز اآلبادي ج 

، الصحاح  ٣١٨-٣١٥ص  ١، املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ج  ٣٤٥

 . ٤٤٦ص  ١، املعجم الوسيط ج ١٩٥٣ -١٩٥٠ص  ٥للجوهري ج 

، علماً أن انفراد ذكر اإلسالم يف نص شرعٍي مستقل حيوي  ٢٩٤ص  ١٢ابن منظور ج   )٣٨

 يح . مفهومه اخلاص به ومفهوم اإلميان معاً ، والعكس صح

 . ١٤سورة احلجرات آية رقم   )٣٩

 . ١٣١سورة البقرة آية رقم   )٤٠

 . ٣١٧ص  ١املفردات يف غريب القرآن ج  )٤١

انظر للتفصيل حقوق اإلنسان يف اإلسالم والرد على الشبهات املثارة حوهلا لألشتاذ   )٤٢

، و دراسة مقارنة حول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  ٢٠الدكتور سليمان احلقيل ص 

ونصوص امليثاق الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وموقف التشريع 

 Wikipedia .org/wikiاإلسالمي منها لسعيد حممد أمحد. و املوقع اإلليكنروين 
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، و املوقع اإلليكنروين  ٢٠انظر للتفصيل حقوق اإنسان يف اإلسالم ص   )٤٣

www.marefa.org/   واملوقع اإلليكرتوينwww.f. Law .net /.  

انظر للتفصيل دراسة مقارنة حول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ... لسعيد حممد أمحد   )٤٤

، واملوقع اإلليكرتوين  ٢٠، وحقوق اإلنسان يف اإلسالم لسليمان احلقيل ص ١١ص

boxiz.com  اإلليكرتوين  واملوقعWikipedia .org/wiki 

 . ١٦٨) ص ١٩٧٣م ( الدستور الباكستاين  ١٩٧٣إسالمي مجهوريه باكستان   )٤٥

 . ١٦٩ -١٦٨انظر إسالمي مجهوريه باكستان ص   )٤٦

 . ٥٧إسالمي مجهورية باكستان ص   )٤٧

 . ١٨٥إسالمي جهوريه باكستان ص   )٤٨

 . ١٨٧إسالمي مجهوريه باكستان ص   )٤٩

 . ٦٨-٦٧ة باكستان ص إسالمي مجهوري   )٥٠

 . ٢٤٢-٢٣٨ص   )٥١

 . ٢٤٤-٢٤٣ص   )٥٢

 .  ٣٠١جمموعة تعزيرات باكستان ص   )٥٣

 . ٢٣١-٢٣٠جمموعةتعزيرات باكستان ص   )٥٤

 . ٣٠١جمموعة تعزيرات باكستان ص   )٥٥

 . ٢٤٣-٢٤١جمموعة تعزيرات باكستان ص   )٥٦

األربعني ، وشرح  ٤٩٢كتاب متهيد األوائل وتلخيص الدالئل أليب بكر الباقالين ص   )٥٧

النووية للشيخ عطية سامل ضمن دروسه الصوتية يف املسجد النبوي الشريف رقم الدرس 

، وشرح بلوغ املرام ضمن دروس املسجد النبوي الشريف له ايضا رقم الدرس  ٨٥

وكل هذه الدروس موجودة يف موقع الشبكة اإلسالمية  ٢٣١

http://www.islamweb.net ١، ومجهرة خطب العرب ألمحد زكي صفوت ج 

 ١٨٠ص

 .  ٢٠٤ص  ٢مجهرة خطب العرب ج   )٥٨
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 . ٢٥٦سورة البقرة آية رقم   )٥٩

 .  ٦٥سورة النساء آية رقم    )٦٠

 . ٥٩سورة النساء آية رقم   )٦١

 .٨٥سورة آل عمران آية رقم    )٦٢

 . ٥٤سورة األعراف آية رقم   )٦٣

 . ٤٠سورة يوسف آية رقم    )٦٤

 .  ١١٤رة األنعام آية رقم سو   )٦٥

 . ٨٧سورة األعراف آية رقم    )٦٦

 . ١٠سورة املمتحنة آية رقم   )٦٧

 . ١٥-١٣سورة امللك  آية رقم   )٦٨

 . ١٣٥-١٣٤ص  ٢قواعد األحكام يف مصاحل األنام  ج  )٦٩

 . ٢١سورة الشورى آية رقم   )٧٠

 . ١٨٢ص  ٢مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني  ج  )٧١

 . ٥٤ة األعراف آية رقم سور   )٧٢

  . ٢٠٦ص  ٨تفسري الطربي ج   )٧٣

  . ٥٠سورة املائدة آية رقم   )٧٤

 .  ١٢١سورة األنعام آية رقم   )٧٥

 . ٦٥سورة النساء آية رقم   )٧٦

 . ٨٩سورة النمل آية رقم   )٧٧

 .  ٥١سورة النور آية رقم   )٧٨

 .  ٣١سورة التوبة آية رقم   )٧٩

 . ٣٠٩٥آن باب ومن سورة التوبة رقم احلديث رواه الرتمذي يف سننه أبواب تفسري القر    )٨٠
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 . ١١٤ص ١٠جامع البيان يف تأويل آي القرآن ج    )٨١

 .١١٤ص  ١٠جامع البيان ج  )٨٢

 . ١٢١سورة األنعام آية رقم    )٨٣

 .  ١٢٥ص  ٣الفصل يف امللل واألهواء والنحل ج    )٨٤

 ٥٩سورة يونس آية رقم    )٨٥

 . ٤-٣سورة امللك آية رقم    )٨٦

  ٣٧آية رقم سورة التوبة    )٨٧

 .  ٤٠سورة يوسف آية رقم   )٨٨

 . ٥٤٧تاريخ جند البن غنام ص    )٨٩

كتاب ٦٣١٧. رقم احلديث  ١١٦ص ١١فتح الباري شرح صحيح البخاري ج    )٩٠

 الدعوات  باب الدعاء إذا انتبه من الليل 

 .  ١٦ص  ١٢أخرجه مسلم  شرح النووي على صحيح مسلم ج   )٩١

 . ٥٨٩ص  ٢٨، وانظر ج ٥٢٤ -٥١٠ص ٢٨جمموع الفتاوى ج    )٩٢

 .٦٧ص  ٢تفسري ابن كثري ج    )٩٣

 ٢، اخلطط املقريزية ج ٢٤- ٢٣ص ١٤انظر للتفصيل البداية والنهاية البن كثري ج   )٩٤

 .  ٦٨-٦١ص ١، تاريخ فاتح العامل لعطاء ملك اجلويين ج ٢١٩ص

 . ٤٢٢انظر فتاوى عزيزي للشاه عبد العزيز بن الشاه ويل اهللا الدهلوي ص    )٩٥

، ودوام ٢٠-١٩ظر إعالم األعالم بأن هندوستان دار اإلسالم ألمحد رضا بريلوي ص ان   )٩٦

 . ٢١، وبريلوي فتوى لنور حممد ص٤٦العيش يف أن األئمة من قريش له ايضاً ص 

  . ٣٥٥انظر موقفه التفصيلي يف شرح العقيدة الطحاوية  ص   )٩٧

 . ١٧٨ص  ٢انظر موقفه التفصيلي يف معاين القرآن وإعرابه ج   )٩٨

 .  ٧٠ص  ٧وج ١٠٦ص  ٤انظر موقفه التفصيلي يف تفسري القرطيب ج   )٩٩

  . ١٧٢ص  ٢انظر موقفه التفصيلي يف مدارج السالكني ج  )١٠٠
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وما  ٢٠١وص  ٣٧ص ٢، وج ٣٢٨ص  ١انظر موقفه التفصيلي يف االعتصام ج   )١٠١

 بعدها . 

 . ٣٤-٣٣انظر موقفه التفصيلي يف الدواء العاجل يف دفع العدو الصائل ص   )١٠٢

ص  ١، جمموع فتاوى ابن باز ج ٧انظر موقفه التفصيلي يف  وجوب حتكيم شرع اهللا ص  )١٠٣

  . ٤١٦ص ٤، وج  ٣٣٧وص  ٢٠ص  ٢، وج  ١٣٧

.  ٩٠ص ٤، وج  ٤٤٠-٤٣٩ص  ٣انظر موقفه التفصيلي يف تفسري أضواء البيان ج )١٠٤

  . ١٧٣-١٦٩ص  ٧وج

 ٤، وج ٢١٤ص  ٣كثري جانظر موقفه التفصيلي يف عمدة التفسري عن احلافظ ابن   )١٠٥

  .  ١٧٤-١٧٣ص

  . ٣٤٨ص  ١٠انظر موقفه التفصيلي يف حاشية تفسري الطربي ج  )١٠٦

حتت تفسري قوله تعاىل :(  ٨٧ص  ٢انظر موقفه التفصيلي يف ( يف ظالل القرآن ) ج )١٠٧

  ٢٤..) سورة النساء آية  َعَلْيُكمْ  اللَّهِ  ِكَتابَ ..

 . ١٣٣-١٣٢ص ١يد رضا .جانظر موقفه التفصيلي يف فتاوى حممد رش )١٠٨

، و  ٣٩-٣٧ص  ١انظر موقفه التفصيلي يف ا�موع الثمني من فتاوى ابن عثبمني ج  )١٠٩

 ،  ١٣٠-١٢٩ص  ٢ج

 . ٦٥-٦٤انظر موقفه التفصيلي يف شبهات حول السنة ص  )١١٠

 .٣٨٣ - ٣٧٩انظر موقفه التفصيلي يف احلكم بغري ما أنزل اهللا أحواله وأحكامه ص )١١١

فصيلي يف موقع الشيخ سفر بن عبد الرمحن احلوايل االليكرتوين ، وموقع انظر موقفه الت )١١٢

 اسالم ويب .

 .  ٧-٦انظر موقفه التفصيلي يف حتكيم القوانني ص  )١١٣

 . ١٦٥سورة النساء آية رقم  )١١٤

 . ١٦٦ -١٦٥ص  ٣٥جمموع الفتاوى ج  )١١٥

د الفحول ، و إرشا ٤٢٩ص ٢انظر روضة الناظر وجنة املناظر البن قدامة املقدسي ج )١١٦

، ومذكرة يف أصول الفقه ملفسر العصر الشيخ حممد األمني  ١٦١ص  ١للشوكاين ج
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 . ١٤٥الشنقيطي ص

،  ٧٩ص ٢، و ارشاد الفحول للشوكاين ج ٧٩٧ص  ٣انظر روضة الناظر البن قدامة ج )١١٧

  . ٢٣١ومذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي ص 

 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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  في شبه القارة الهندية يتاريخ التصوف اإلصالح

  ونماذج من المصلحين من المتصوفة
History of reformative Mysticism &  

Some model Mystics of the Sub-Continent 

احمد جان كتورد ال
 

ABSTRACT  

Sufism/mysticism has played a vital role in preaching of Islam 
throughout the world especially in the sub-continent. The great Sufi 
Scholars influenced the moral and social behavior of the people of Sub 
continent. 

The discussion in this article deals with the role of Sufism in 
bringing moral and social revolution among the people of Sub-
continent. The great Sufis of Sub-continent including Ali bin Usman 
Hajwari and Moin-ud-Din Chishti spread the peaceful message of Islam 
all over India. These great Sufis followed the pure Sufism based on 
Islamic Shariah which brought a great change in Indian Society 
especially their moral behavior. 

Keywords: Sufis, Social revolution, Moral change, Islamic Shariah, 
Preaching of Islam. 

   
  

احلمد هللا رّب العاملني الذي أنعم على املؤمنني بنعمـة القرآن ونعمة السلوك املستقيم 

دق األمني املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه والصالة والسالم على رسولنا الصا

  أمجعني.

إن احلديث من تاريخ التصوف يف شبه القارة اهلندية ذو شجون وأحزاٍن فقد وضع علماء 

الشريعة والتزكية الروحية والنساك أقدامهم على أرض اهلند فوجدوا مشاكل وعراقيل كثرية 

                                                 
 آباد بإسالم العاملية اإلسالمية اجلامعة اإلسالمية والثقافة الدعوة قسم رئيس   
  



 269  في شبه القارة الهندية يتاريخ التصوف اإلصالح 

العالية وعزائمهم الصادقة زللوا الصعاب يف سبيل الدعوة اإلسالمية غري أ�م �ممهم 

وصربوا وصابروا. يف ا�تمع اهلندوسي حىت هداهم اهللا لإلسالم على أيدي هؤالء العلماء 

يف حني إن حكام املسلمني يف اهلند مل يفعلوا شيئًا لإلسالم وصاحل الدعوة وإال ملا بقي 

  يف اهلند هندوسي وبوذي واحٌد أبداً. 

تصوفة من بالد خراسان من تالميذ كبار النساك الصوفية يف بالد الرتك فقد قدم الدعاة امل

واألفغان ونور قلوب أهل اهلند باإلميان.ومثل هذه اجلهود املضيئة يف تاريخ اإلصالحي 

  الروحي أقدم هذا البحث املتواضع وقسمته إىل عدة نقاط.

  أوًال: تعريف التصوف وأمهيته. 

  إلصالح يف اهلند عقائدياً وعملياً وخلقياً. ثانياً: تاريخ التصوف كمبدأ ل

ثالثاً: نبذة عن علماء التصوف والسلوك يف بالد خراسان وكيف وصل تالميذهم إىل 

  اهلند. 

  رابعاً: مناذج من املصلحني النساك الزاهدين من املتصوفة. 

فقد مناذج من جالئل أعمال هؤالء النساك يف اهلند حيث تأثر على ا�تمع اهلندي 

واهتدوا لإلسالم ماليني البشر على أيديهم ورفعوا راية اإلسالم يف أكناف اهلند واصلحوا 

ما فسدت من األوضاع الداخلية يف املسلمني وما دخلت يف اإلسالم من الوثنيات 

  والبدعات. 

خامساً: وما زال عصرنا هذا يف حاجة إىل التصوف السين اإلصالحي البعيد عن 

ن التصوف اإلسالمي ما زال ومل يزل يعاجل األمراض الباطنية الشحتات واخلرافات فإ

  وأرجاس النفسية. 

سادساً: جيب أن نفرق بني التصوف اإلسالمي ونسانده ونستفيد من فيضانه. وبني 

التصوف اخلرايف املختلط من األفكار اهلندوسية والفلسفات الوثنية وال جيوز اخللط بينهما 
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حتقيق وتدقيق حيث إن التصوف اإلسالمي من الشريعة  وجعلهما يف سلة الزبالة بدون

  وخري وسيلة للوصول إىل قلوب التائهني، وباهللا التوفيق. 

املدخل: إن التصوف اإلسالم والسلوك الصويف له جذرور تارخيـية عرب التاريخ اإلسالمي. 

قية، وكان له أكرب األثر يف توجيهات املسلمني الفكرية والعملية والتعبدية واألخال

والتصوف اإلسالمي ليس غريبًا عن اإلسالم، فقد اجتهد علماء التصوف مشائخه يف 

إصالح النفوس والقلوب علمياً وعملياً ودونوا لذلك معارفهم وعلومهم يف جمال العبادات 

واألخالق وكما وضعوا مناهجهم يف السلوك ومعاجلة أمراض القلوب وعلل النفوس 

الذكر والطاعة، مستهدفني برسالتهم القلب والروح والوجدان ونوازع اخلري والشر وأنوار 

وسلوك اإلنسان ويف طريقه إىل اهللا ويف طريقة إىل احلياة قاموا باحملافظة على روح 

   اإلسالم.

قاموا ليجعلوا من املثاليات العليا معراجًا رمانيًا ومنهجًا إنسانياً، يصنع اإلنسان الكامل 

الصاحل للبقاء وللحياة وخلالفة األرض الذي خلقه اهللا تعاىل  ويصوغ املؤمن القوي العزيز

عليها ليكون جديرًا به سبحانه وجديرًا مبا أصبغ عليه من قوة هائلة سخـرت هلا ما يف 

 السماوات وما يف األرضيني.

ويقول الشيخ األكرب اإلمام حمي الدين بن عريب لقد أمجع رجال التصوف مجيعاً على أنه  

 حترمي بعد شريعة رسول اهللا وخامت النبيني، وإمنا هو فهم يعطى يف القرآن ال حتليل وال

لرجال اهللا وكما حفظ علماء الظاهر حدود الشريعة، كذلك حيفظ علماء التصوف آدا�ا 

وروحها، وقد تعددت طرق الصوفية ومناهجها يف اإلصالح حسب الزمان واملكان، 

بإميا�ا وأخالقها وصانتها من التفكك وهذه الطرق اليت هيئت اجلماهري واحتفظت 

واإل�ـار وأصبحت هذه الطرق مصابيح مضيئة وشعل متوهجة احملجة اهلادة والواحة 

احلصببة الضليلة اليت متنع األمان واإلباة واإلطمئنان للحيارى والضالني واملتبعني 

ى النبوىء فالتصوف اإلسالمي هو الذي احتفظ بالعلم اإلسالمي واخللق القرآين واهلد
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وأسس يف كل مكان املساجد واملالجئ واملعاهد والزوايا لطالب العلم ولطالب احلياة. 

والتصوف هو الذي قام بنشر اإلسالم ومجل رايته إىل كل مكان وكسب له املالئني، 

وأسس الدول املرابطني واملوحدين لنجدة األندلس وحلماية املغرب العريب، وفتكات 

   )١( القراصنة النائبني.

يقول املستشرق ماكس مللر ويف جبال اهلند وغابات أندونيسيا وفوق الرمال الذهبية يف 

البالد العربية ويف أحراش أفريقيا وذرى جبال األطلس وجفاف األ�ر ويف أعماق القرى 

ويف كل مكان هنا وهناك يف القارات اإلسالمية يشاهد اإلنسان أينما اجته أبناء الطرق 

  م وشعائرها ومحاسهم وفناءهم العجيب يف اإلميان بدينهم.الصوفية بسمته

  تعريف التصوف:

التصوف إجتاه ديين من العلوم الشرعية احلادثة يف امللة، كما يقول ابن خلدون وقد 

وصف اجلنيد البغدادي "بأن التصوف ذكر مع إجتماع ووجد مع إستماع وعمل مع 

إذن التصوف هو  )٢( حوال، ولزوم اآلداب"إتباع" وعرفه اجلزيري بأن" التصوف مراقبة األ

بذل اجلهد يف �ذيب النفس لإلرتقاء �ا إىل مستوى األكمل ويقول اإلمام السراج 

الطوسي يف اللمع "فإذا قيل لك الصوفية، من هم؟ يف احلقيقة؟ هم العلماء باهللا 

اجدون مبا حتققوا وبأحكام اهللا العاملون مبا علمهم اهللا املتحققون مبا استعملهم اهللا الو 

فإن سألين سائل قد نسبت أهل احلديث إىل احلديث ونسبت الفقهاء إىل الفقه فَِلَم 

قلت الصوفية من تنسبهم إىل حال وال إىل علم، قلت بأن الصوفية مل ينفردوا بعلم من 

العلوم. أو بنوع دون نوع بأ�م معدن جلميع العلوم وحمل مجيع أحوال احملمود واألخالق 

  ) 3(يفة.الشر 

إذن التصوف من حيث هو ظاهرة سلوكية تعبدية أصيلة يف اإلسالم وغاية من غايات 

املبادئ اإلسالمية اليت أرادت أن تصوغ اإلنسان صياغة زمانية متوازنة، ولذلك جند آثار 

التصوف اإلسالمي يف كل مكان، وهؤالء الصوفية وأتباعهم خدموا اإلسالم واملسلمني 
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حوا البالد والعباد بأخالقهم النبيلة وصدق اللهجة والتود دمع يف كل مكان، وأصل

مريديهم واإلخالص مع املرتددين عليه وشيدوا املساجد والزوايا واملالجئ واملستودعات 

للغالل وإيواء  للمهتدين واملدارس التعليمية والرتبوية لتكوين شخصيا�م وتثقيفهم 

نارات لنشر الدعوة اإلسالمية واملثل العليا بالثقافة اإلسالمية وأصبحت هذه الزوايا م

والسلوك والتعامل، ولذلك بدأ الناس يهرعون إىل التكايا والزوايا الصوفية للبحث عن 

شفاء أمراضهم الروحية واجلسدية. وهذا الذي جعلين أن أحتدث عن العنصر الصوىف يف 

صلحني املتصوفة اإلصالح يف شبه القارة اهلندية كما أضرب مثاًال كنماذج من امل

  وخدما�م يف هذا البقاع.

  تاريخ التصوف في اإلصالح في شبه الهندية ونماذج المصلحين المتصوفة: 

مل يكن الصوفية األوائل رهبانا، وأمنا اندجموا يف احلياة أندماجًا قويًا أمروا باملعروف و�وا 

رة، يصمود وكانت صرخات عن املنكر وقاوموا الفساد ودعوا إىل اجلهاد ووقفوا أمام اجلباب

الزهاد األوائل ثورات إسالمية عارمة على اإلحنراف، والزيغ، واإلستبداد، والطغيان، فكانوا 

يف ذلك ميثلون القوة امللهمة للفداء والتضحية والدرع الذي حيمل األخالق والعقائد 

اإلسالمية  واإلميان والوطن واستطاع التصوف اإلسالمي يف أيام إزدهاره أن ينشر الدعوة

وجيعلها عاملية بدون سالح وغزو، فهو الذي محل نورها وهداها إىل أرخبيل مالموا 

والفلبني والصني وقلب أفريقيا وغر�ا إضافة إىل شبه القارة اهلندية والسيالن، وكان بغداد 

يف أواخر القرن السابع امليالدي والثاين اهلجري يف عصر اخلليفة هارون الرشيد العباسي 

هـ مركزاً جتارياً عظيماً، وسوقاً جتارياً رائجا تنهال عليها البضائع رائجة، تنهال ١٩٣تويف امل

   )4( عليها البضائع واألموال من ثوب.

فكان التجار من الفرس واخلراسان واهلند يرتددون على بغداد كما كان جتار العرب 

 إ�م قد سيطروا على جتارة يتوجهون بقوافل التجارية إىل اهلند وجزر اهلند الصينية. حىت

حبر اهلند يف قرن التاسع امليالدي الثالث اهلجري، فانتشر اإلسالم يف اهلند عرب الطرق 
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التجارية، وانتقلت على األيديهـم اآلراء التنسكيه (الصوفية) مع البضائع التجارية إىل 

اهلند على جنوب اهلند، كما وصل اإلسالم من خالل الفاحتني العرب فقد فتحت غريب 

هـ، وأصبح جزءًا من اخلالفة ٩٣يد القائد اإلسالمي حممد بن قاسم الثقفي عام 

اإلسالمية وبنو عاصمه إسالمية باسم منصورة يف سنده وانتشر اإلسالم على أيدي دعاة 

اإلسالم وتبعهم أصحاب السلوك والطريقة وكانت هلم أيادى بيضا على أهل سنده، 

ضا واقتناعاً، وهذه اجلهود كانت فردية ومتقطعة حىت جاء حيث جذبوهم إىل اإلسالم ر 

الفاتح اإلسالمي حممود الغزنوي من البوابة الشمالية للهند وأغار عليها سبعة عشـر مرة 

تلو أخرى حىت وصل إىل العاصمه دهلي فواصل فتوحاته حىت مت له النصر وقضى على 

ىن مكا�ا مساجد يذكر فيها اسم اهللا ملوك اهلند وحطمهم األصنام واملعابد اهلندوسية، وب

  )5(هـ.٤٢٢تعاىل وتوىف يف صفر س 

وجلب حممود الغزنوي معه مجًا غفريًا من العلماء والفقهاء وأهل التصوف والعرفان للهند 

حيث كان حمبًا للعلم وكان يف طليعة الذين جاءوا للهند والبريوين والفارايب والبيهي 

ر علماء الطريقة من تالميذ النساك األفغان الذين هلم والثعاليب، وكان من بينهم كبا

الفضل يف اإلصالح ونشر الدعوة اإلسالمية يف خراسان وماوراء النهرأمثال إبراهيم بن 

هـ ومن تالميذ حامت ١٩٤هـ ومن تالميذ شقيق البلخي ٦١أدهـم البلخي املتويف سنة 

تالميذ عبداهللا بن مبارك  هـ ومن١٨٧هـ وفضيل بن عياض اخلراساين ٢٣٧األصم البلخي

هـ وحممد بن ٣١٩هـ ومن تالميذ أبو علي جوزجاين وأبو اليزيد البسطامي ١٨١املروزي 

هـ وقد نزح تالميذ ١٦١هـ ومن تالميذ معروف الكرخي املتويف ١١٣فضيل البلخي 

وأتباع هؤالء النساك أصحاب الطريق إىل اهلند ضمن اجليوش اإلسالمية أوالقوافل 

  فمكثوا وانتشروا يف البالد ومحلوا لواء اإلصالح والدعوة اإلسالمية يف ربوع اهلند.التجارية 

واخلالصة أن اإلسالم والدعوة اإلسالم تقدمت وختللت يف اهلند عن ثالثة جماور، عن  

هـ ومن ٩٨الغرب عن طريق الفتوحات اإلسالمية العربية بقيادة حممد بن قاسم املتويف 

ي ومن اجلنوب جبهود جتار املسلمني، غري أن فتوحات حممود مشال بيد حممود الغزنو 
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الغزنوي للهند كانت حدثًا تارخييًا هاماً، كان له األثر الفعال يف دفع عجلة الدعوة 

اإلسالمية إىل إلمام يف اهلند واملالئو. وقد وجدت الدعوة اإلسالمية طاقة بشيطة اعطت 

ي طاقة التصوف الذي بدأ ينموا يف اهلند هلا قوة لإلندفاع إىل األمام وهذه الطاقة ه

بظهور الصوفية احملليني الكبار املسلحني بالعلم والصالح الباطن والرتبية والطريقة 

والسلوك وقد انتشر اإلسالم على أيديهم يف حني بدأ احلكام واألمراء يبذلون جهودهم 

ة ويف كثري من يف توسيع رقعه دولتهم ونفوذهم. يولون ظهرهم إىل الدعوة اإلسالمي

األحيان كانوا يقفون يف طريق بنشر اإلسالم طمعاً يف تأييد اهلندوس لكيان دولتهم، فقد 

أخذ هؤالء العلماء الصوفية والزهاد والنساك من دعاة املسلمني نشر الدعوة األمية 

وإصالح الناس على عاتقهم خلقيًا وتربويًا ألهايل اهلند على حد سواء وتأثر بأخالقهم 

ا�م احلميدة وتعاملهم اإلسالمي القائم على العدل واملساوات بني الناس تطبيقاً وصف

يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََبائَِل  ﴿لقول اهللا تعاىل، 

الناس بنو  و يف رواية ن تراب((كلكم من آدم وآدم م ومتثيًال لقول النيب  )6(﴾لِتَـَعارَفُوا 

يا أيها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم  " وكما قال النيب  )7(آدم وآدم من تراب

واحد، أال ال فضل لعريب على عجمي، وال لعجمي على عريب، وال ألمحر على أسود، 

ء فهذا املبدأ اإلسالمي العظيم طبقها العلما )٨( ))وال ألسود على أمحر إال بالتقوى

الصوفية عمليًا يف اهلند فأصبح زواياهم متكدسة باملسلمني واهلندوس واملنبوذين باحثني 

لديهم الرشد والفالح والنجاة إىل حياة أفضل يف الدنيا واآلخرة، ومن بني هؤالء النساك 

الزاهدين الذين هلم اجلهود اجلبارة يف إصالح ا�تمع اهلندي املشكل من املسلمني 

 وذيني واملنبوذين، فأصبحت هذه الزوايا إشعار نور أنارت به أرجاء اهلند.واهلندوس والب

  نماذج من المصلحين الزاهدين المتصوفة:

  ومن أبرز هؤالء الزهاد:

 ودفن يف مدينة الهور يف باكستان  هـ ٤٦٥ت أوًال : الشيخ علي بن عثمان اهلجويري 
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لعلم واملعرفة والصالح محل لواء الدعوة احلالية، وكان عاملًا وفقيهًا وزاهداً من كبار رحال ا

يف ربوع اهلند، وكان يرد على املتصوفني الذين ينخذون من التصوف ذريعة الرتكاب 

البدع واملنكرات وله كتاب شهري يف ذلك باسم "الكشف احملجوب" وترجم إىل اللغة 

ن الناس العربية وإىل اللغات العاملية أخرى، وقد اهتدى إىل اإلسالم آالف مؤلفة م

فاخنرطوا يف بوطقة اإلسالم زاهدين أتقياء وصلحاء القائمني بإصالح ا�تمع اهلندي 

  )٩( وأخذهم إىل بر األمان.

ثانياً: الشيخ خواجة معني الدين الششيت بن غياث الدين السنجرى األجـمريي الذي 

قدم من أفغانستان ضمن جيوش سلطان شهاب الدين الغوري يف القرن السادس 

جري. مث انتقل إىل مدينة أجـمري بواليات راجستان غريب اهلند، وبدأ عن طريق اهل

التصوف واألخالق اإلسالمية ونشر الدعوة اإلسالمية بني اهلندوس، وأسلم على يديه 

صبح له شعبية كبرية بني أوساط الفقراء والقطعات مئات اآلالف من اهلندوس وأ

هـ وأصبح ضرحية مركزًا لزيارة املسلمني واهلندوس ٦٢٨املستضعفة من ا�تمع وتوىف سنة 

على حد سواء، وكان الشيخ معني الدين حيب الفقراء حيث كان زاهدًا يف الدنيا، ووزع 

ند، وخبارى يف طلب العلم كما ماله على الفقراء وعاش حياة النساك وجال البالد، مثرق

زار املدينة مث عاد إىل اهلند واستقر يف أجـمري، وكانت رسالته ترتكز على عاملية احلب 

وضرورة أن يسود السالم البشرية من دون نظر إىل عقيدة وجنس أو طائفة، وكان احلكام 

ون إليه حلل وامللوك سواء املسلمون واهلندوس يداومون على زيارة شيخ معني الدين يلجئ

سنة شيد  ٩٧خالفا�م وقضاياهم. وعندما توىف الشيخ معني الدين عن عمر يناهض 

سبتمرب حيضر املالئني من أتباعيه  ١٠الضريح فوق مدفنه ويقام فيه التجـمع السنوي يف 

بغض النظر عن معتقدات الدينية، وحيتفلون به سنوياً، إن دلَّ على شىء فإمنا يدل على 

صوىف أقصر الطريق إىل قلوب غري املسلمني وإهتدا�م إىل اإلسالم كما فعل أن املنهج ال

  أسالفنا الكرام وبعد وفاته تبعة تلميذه اخلاص هو. 
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  ثالثاً: قطب الدين خبتار كاكي: 

ولد قطب الدين خبتيار كاكي يف فرغانه يف ماوراء النهر وتتلمذ على يد الشيخ األمجري 

يف دهلي، وعم فيضه ومنا فضله وكثر خريه، لألمري والفقري وهاجر معه إىل اهلند واستقر 

   )١٠( على حد سواء وتوىف هناك.

هـ وتتلمذ على يد الشيخ ٥٦٩رابعاً: فريد الدين كنج شكر ولد يف مدينة الهور سنة 

قطب بن خبتيار الكعكي مث انتقل إىل "ملتان" وكان صوفيًا زاهدًا تقيًا ورعًا قام بنشر 

ية يف اهلند وتتلمذ على يديه خنبة ممتازة من الدعاة وأهل الطريقة أمثال الدعوة اإلسالم

خمدوم عالء الدين صابر وقطب الدين بانسوي والشيخ خواجة �اء الدين ملتاين والشيخ 

  منتخب احلق وكانوا جـميعاً من دعاة اإلسالم ومن كبار الصوفية آنذاك. 

هـ وعاش مائة سنة عارفاً وعاملاً ٦٦٦ املتويف خامساً: ومنهم الشيخ �اء الدين زكريا ملتاين

وزاهداً وداعيًا يف "ملتان" واهلند حىت ألقى عليه لقب سلطان األولياء يف اهلند وله ضريح 

 يف ملتان وأقيمت جامعة حكومية بامسه تقديراً جلهوده يف جمال الدعوة والتبليغ. 

هـ وكان من كبار النساك وأهل ٦٣٦سادساً: نظام الدين أولياء البدايوين فولد يف سنة 

املعرفة والدعوة وكان جيمع بني الفقراء واألغنياء والعصاة واملذنبيني والعلماء املتقيني يف 

جملس واحد ويلقنهم دروس التوحيد والتزكية وجهز قوافل الدعاة محلوا لواء الدعوة 

دين حممود، قطب اإلسالمية يف ربوع اهلند ومن أبرز هؤالء  مشس الدين حيىي، نصري ال

الدين بائسوى  وحسام الدين ملتاين، والشيخ فخر الدين زرادي، وعالء الدين فيلي، 

والشيخ برهان الدين غريب، وسراج الدين آخر، والشيخ شهاب الدين، والشيخ نصر 

 )١١( الدين شراغ.

 سابعاً: شاه كليم اهللا جهان آبادي: 

مول والطوائف امللوكية وقد تضاءلت م وكان عصره عصر االحنطاط واخل١٦٥٠ولد سنة 

مشوع الدعوة اإلسالمية وانتشر البدع يف الصوفية فقام وأخذ العلوم، والطريقة من الشيخ 
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حيىي املدين يف املدينة املنورة، وعاد إىل اهلند ومحل راية الدعوة اإلسالمية والسلوك 

ن ساحته وتوىف سنة وتصدى للبدع والتقاليد الوافدة على التصوف حىت أزاح الشبهات ع

 م. ١٧٣٩

ثامناً: الشيخ شرف الدين حيىي املنريي قام بإصالح التصوف من غلو الغالني وحتريف 

املنتحلني والتزم الشريعة والطريقة يف دعوته وسلوكه وقرر أن من خالف الشريعة فهو 

 هـ. ٧٨٧ملعون توىف سنة 

م) مث هاجر إىل اهلند ١٥٦٤ - هـ١٩٧تاسعاً: خواجة باقي باهللا ولد يف أفغانستان سنة (

وأخذ الطريقة والسلوك من الشيخ قطب العامل مث بعثه إىل خبارى فعاد مـرة أخرى وأخذ 

على عاتقه إحياء السنة وأماتته البدع وكان يتصدى ألعداد اإلسالم بكل قوة وعزم، 

وة إىل وتتلمذ على يديه مجاعة من العلماء واألمراء وطلبة العلم قاموا بدفع عجلة الدع

 م. ١٦٠٣األمام و توىف سنة 

م وترعرع يف أسرة علمية حىت ١٥٥١عاشراً: الشيخ عبداحلق احملـدث الدهلوي: ولد سنة 

منَّ فضله وأصبح من كبار علماء احلديث والتصوف يف اهلند وهو الذى أحيا علوم 

الة احلديث باهلند وربط الصلة بني علوم القرآن والسنة وتصدى للفرق الباطنية الض

واملتصوفة املنحرفني عن اخلط اإلسالمي الصحيح ودرس علوم أكثر من نصف قرن وخترج 

على يديه كبار علماء احلديث، مثال اإلمام حسن بن حمـمد الصاعاين صاحب كنـز 

العمـال وله عدة مؤلفات يف التفسري واحلديث والتصوف اشهرها أِشّعة اللمعـات شرح 

  )١٢( م.١٦٤٠بعد عمر حافل باجلهد واالجتهاد سنة املشكاة ومدارج النبوة توىف 

 م)١٧٩٣-م١٧٠٣حادي عشر: الشيخ قطب الدين أمحد شاه ويل اهللا الدهلوي (

أنه محل لواء الدعوة واجلهاد وهو إمام النهضة اإلسالمية يف اهلند ومؤسس احلركة 

لى أيدي اإلسالمية وورثها عنه ابناؤه واحفاده ومنهم علماء مدرسة ديوبند وجرت ع

ومسح من جبني  –هؤالء األفذاذ عيون العلم واملعرفة يف اهلند والباكستان وحوهلما 
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التصوف آثار املاضى ونفىن عن كاهله أثقاله وأمحاله ومزق قيده وحطم األسوار، 

واالغالل اليت فرضتها عليه عهود اجلمود والضعف واالحنالل وبرزوا إىل ميادين اجلهاد 

  انوا حبق رهباناً يف الليل وفرساناً يف النهار. واحلياة املشرقة فك

وبعد هذا العرض من أعالم التصوف اإلسالمي ومناهجهم يف التصوف وصلنا إىل هذه 

النتيجة أن مهجهم توفيقي جيمع بني التصوف اإلسالمي الذي يدعو إىل التزكية النفس 

وبني احلياة االجتماعية  وتطهري اجلنان من شوائب األدران واآلثام يف ضوء القرآن والسنة

والسنة اجلارية يف الكون وهي وجود السبب مع املسبب وأمهية السعى والعمل واإلتيان 

إىل بيوت من أبوا�ا وطلب األشياء من معد�ا كما كان عليه السلف الصاحل أمثال 

جالل الدين الرومي وخبتيار كعكي وجنيد بغدادي وعلى هجويري ومعني الدين أمجريي 

شهدت اهلند والباكستان خالل القرن العشرين معارك فكرية ضارية بني بعض وقد 

الطوائف الدينية وحاول كل فريق أن جيهز عن اآلخر وجيعله خارجًا عن اإلسالم، وهذا 

طور آخر من التصوف حيث دخلته األوهام واخلرافات على أيدي بعض الطالبني للشهرة 

العقائد املنسوبة إىل التصوف وهذا نوع من  واملكافة وتلمسًا ألسباب الرزق إلحداث

الصراع أحدث جروحًا لن تندمل يف كيان الدعوة أما السلفية فهي جتعل التصوف  

كالدخيل يف اإلسالم بأ�ا فكرة فلسفية ظهرت يف اهلند يف اهلندوسية والبوذية وغريمها 

تعترب الصوفية  حىت توافدت على اإلسالم لتشويُه العقيدة اإلسالمية اخلالصة. بينما

الربيلوية بأن كل ما نتمسك به ونقوم به باسم التصوف مشروع ومن صميم اإلسالم وأن 

السلفية طائفة خارجة عن اإلسالم، غري أن هناك مدرسة ثالثة، منسوبة إىل مدرسة 

ديوبند التـزمت مبوقف وسط بني املنكرين للتصوف والالعبني به واختذ من التصوف ما 

زكية النفس وتذكريها ومعظمهم مرتبطني بطريقة صوفية نقشبندية أو قادرية يصلح ويفيد لت

بعيدين كل البعد عن البدعات والشطحات والتقاليد السيئة اليت ترتكب باسم التصوف 

وانكروا على التصوف ما يفعله البعض من املغرضني من البدع والضالالت والتواكل 

  وأكل أموال الناس السذج بالباطل. 
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  ية في ميزان الشرع:الصوف

إن الشرع ميزان يوزن به الرجال، وبه يتيقن الربح من اخلسران فممن رجع يف   أوالً: 

ميزان الشرع كان من أولياء اهللا وختتلف مراتب الرجحان ومن نقص يف ميزان الشرع 

فأولئك أهل اخلسران، تتفاوت خفتهم يف امليزان فإذا رأيت إنسانًا يطري يف اهلواء وميشى 

لى املاء وخيرب املغيبات وخيالف الشرع بإرتكاب احلركات بغري سبب حملل ويرتك ع

وهذا النوع من  )١٣( الواجبات بغري سبب جمّوز فاعلم أنه شيطان نصبه اهللا فتنة للجهلة

التصوف هو الذي يَُذّم ويقام على صاحبه نكري وكذلك كما أحدثوه يف التصوف من 

م والوجد وغري ذلك مستحدثات يف الدين بقول سهل الرقص واللذة واألصوات واألنغا

بن عبداهللا كل وجد ال يشهد له الكتاب والسنة فباطل ويقول اجلنيد: كل من زاد عليك 

يف ُخلقه زاد عليك يف تصوفه والتصوف عظمة نفيسة شاملة ال تعرف الكربياء والغرور 

ت ثالثة دليًال على حبه ويقول أبويزيد البسطامي فإذا أحب اهللا عبدًا أسبغ عليه صفا

  )١٤( سخاء كسخاء البحر، إحسان كإحسان املس، وتواضع كتواضع األرض.

االقتصاد على اجلانب الروحي وأمهى اجلوانب األخرى إحنراف كبري يف الفهم   ثانياً: 

واملنهج الرتبوى ألن اإلسالم ليس نظامًا تعبديًا وال شعائر تعبدية فقط بل نظام للحياة 

اَر اْآلِخَرَة َوَال تَنَس  ﴿يقول تعاىل  – شىت مظاهرها البشرية يف َوابـَْتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ

نـَْيا َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اللَُّه ِإلَْيَك َوَال تـَْبِغ اْلَفَساَد ِيف اْألَْرِض ِإنَّ اللََّه َال  َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

   )١٥( .﴾حيُِبُّ اْلُمْفِسِديَن 

إن املتصوفة ما زالوا بعيدين عن كتاب اهللا وسنة رسوله دراسة وعلمًا يف إطار    ثالثاً:

ضوابطها الصحيحة وعلوم األصول والفروع فهم ال يدرسو�ا وال يستفيدون من كنوزها 

ويبالغون يف فهم املعاين الباطنية فلقرآن الكرمي فهذه املبالغات قادت كثري منهم إىل 

لضالالت اخلطرية اليت وصلت ببعضهم إىل حد الزندقة إحداث البدع واملنكرات وا

واإلحلاد والقول باحللول واالحتاد وفكرة االخالء واإلمالء متخذين يف ذلك "من 
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الفلسفات الوثنية اهلندية  قدميًا واسبينوزا حديثًا ومن الغنوصية املنحدرة من املسيحية 

اضحًا عجـز اجلماعات الصوفية عن والباطنية" نرباسًا لتفكريهم ومن هذا املنطلق يبدو و 

مواجهة اجلاهلية احلديثة ودحرها والصمود أمامها وبالتايل عدم أهليتها لتكون هي 

اجلماعة اليت يؤمل أن يرد اهللا �ا كيدًا أعداء اإلسالم كما كان إسالفهم علماء ربانيني 

ن يبىن ويشيد صادقني يف الزوايا، وجماهدين يف ساحة املعارك دفاعًا عن الدين والوط

ويبعث الطاقات املدخرة، وحيرك اهلمم الفاترة للنهوض إىل فجر جديد وهذا الصنف من 

التصوف ال يد أن يعود مرة أخرى لريفع راية الشريعة مع الطريقة عالية خفاقة يف ربوع 

  العامل. 

  الهوامش

التصوف اإلسالمي رسالته ومبادئه ماضيه وحاضره مشيخة عموم طرق الصوفية،  .١

طبع دار الكتب العريب قاهرة مصر،.املذاهب واألفكار املعاصرة يف ٢٨-٢٥:ص

 ، ط دار البشري طنطا مبصر٥٣التصوف اإلسالمي حملمد حسن، ص:

   ٥٢ :ص،الطوسي السراج علي بن اهللا عبد نصر أليب اللمع .٢

، ٣/١٤٧موسوعة التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية، لدكتورأمحد شبلي، ص:  .٣

  ة القاهرة دار النهض

  ،، ط دهلي و حيدر آباد٩٠/ ١والتفصيل يف نزهة اخلواطر لعبد احلي الكهنوي ص:  .٤

، ط بوالق وتاريخ املسلمني يف اهلند لدكتور عبد  ٥٤/ ٩الكامل البن األثري ص: .٥

 القاهرة ، ط٨٨املنعم النمر، ص:

   ١٣سورة احلجرات، اآلية :  .٦

إسناده حسن، وأبو داود يف األدب ) وقال حمققوه: ٨٧٣٦رواه أمحد يف املسند ( .٧

 .)٣٩٥٦)، والرتمذي يف املناقب (٥١١٦(
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)، وقال: يف هذا اإلسناد ٤/٢٨٩رواه البيهقي يف الشعب باب يف حفظ اللسان ( .٨

بعض من جيهل، عن جابر، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: صحيح 

ناده صحيح، عن من مسع )، وقال حمققوه: إس٢٣٤٨٩لغريه، ورواه أمحد يف املسند (

  ).٣/٥٨٦النيب، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد: رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح (

   ١٩٨٥بريوت. -علي اهلجويري : كشف احملجوب: ترمجة إسعاد قنديل .٩

وما بعد ط دهلي  وسري األولياء  ٧مآثرالكرام يف آثار هندوستان آلزاد بلجرامي ،ص:  .١٠

ي وراجع تاريخ الدعوة والعزمية، للشيخ أيب احلسن ، ط دهل٢٧ألمري خودر، ص:

  وباكستان القاهرة دارالتبشري ،٣ ٣٠/٠الندوي، ص:

، ط الهور باكستان وتاريخ مشائخ ٤٦أنظر تاريخ فريوز شاهي ضياء برين، ص .١١

وتاريخ الدعوة للندوي، ١٦٩الهور  القلم دار ط / ،٣جشت خليق نظامي،ص:

    ٣ ٣٠/٠ص:

 إنسانيت تعمري ط ٩٣الدعوة باجلهاد لعبداهللا فهد فالحي، ص: أنظر التفصيل تاريخ  .١٢

،ط اهلند، وحياة الشيخ  ١٣٩الهور وتذكرة شيخ عبداحلق دهلوي أمحد قادري ص:

  الهور إسالمية ، مكتبة٣٠٢عبداحلق حمدث دهلوي خلليق أمحد نظامي، ص: 

  قاهرة ، ط دار الشروق بال٢٢٩/ ٢أنظر قواعد األحكام ملعز بن عبدالسالم :ص: .١٣

م دار ١٩٧٠، ط ٢٨٧/ ١تاريخ الفكر الفلسفي للدكتور حممد أبو ريان، ص:  .١٤

 النهضة ببريوت 

  . ٧٧سورة القصص، اآلية:  .١٥
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CONCEPT OF TOLERANCE IN ISLAM FOR 
PROMOTION OF HUMAN UNITY  

Brig (R) Prof. Dr. Fazli Rabbi 

ABSTRACT 

Islam is a divine religion. It is based on divine revelation and 
Sunnah of the Holy prophet (SAW).Tolerance, patience, forbearing 
and broadmindedness are the hallmarks of the last divine religion, 
Islam. In the article the ideology of co-existence has been discussed. 
Verses of the Holy book indicate importance of the tolerance. 
Similarly some events out of the Seerah of the Holy prophet (SAW) 
have been mentioned as references. In these pages it is impossible to 
explain scope of the subject; however efforts have been made to 
elaborate the Islamic perspective of tolerance. May Allah Almighty 
enable all of us to follow teachings of Islam in true spirit. 

 
Keywords: Islam, Tolerance, Divine Revelation, Co-existence, 
Humanity, 

 
1. Introduction 

In the holy book Allah Almighty Says  

يَن ِعنَد الّلِه اِإلْسَالمُ    (1) ِإنَّ الدِّ

 “Islam being the only Religion acceptable to Allah”  
Dates back to Adam (AS), the first man and Prophet on the Earth. 
Since then Allah (SWT) has sent His Prophets/Messengers who 
invited the people towards one God (Allah). This practiced till the 
last Messenger of Allah (SWT), Hazrat Muhammad (PBUH) came 
on whom was revealed the most perfect and modern form of Islam in 
shape of the Holy Qur’an:- 

 )2(ِيت َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِديًنااْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعمَ 
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 “This day, I have perfected your Religion for you, completed 
my favour upon you and have chosen for you Islam as your 
Religion”  
 The Holy Prophet Muhammad (PBUPH) occupies the unique 
distinction of being the only founder of a religions community whose 
life and message has been saved in its original and precise form. 
Sunnah or the life of Holy Prophet Muhammad (PBUH) is a 
peremptory source of guidance and inspiration for the Muslims. Its 
study is important merely because of being the modal example of the 
Holy Prophet which is the second source of Islamic law and Shariah 
after the Holy Qur’an. 
In this article, the concept of tolerance in Islam for promotion of 
human unity will be discussed.  
 
2. Definition 

 Before going into the details of the teachings about tolerance, 
it is imperative to define it and make the limitations. 
What is tolerance? 
Literally, the word “Tolerance” means to bear. As a concept it 
means, respect, acceptance and appreciation of the rich diversity of 
the world’s cultures, forms of expression and ways of being human” 
(3). 
In Arabic, it is called “Afw” means pardon, forgiveness, 
dispensation, exemption, sparing and excuses (4). 
In Urdu, we use the word “Rawadari”. 
It allows an individual to perform all the duties which are imposed on 
him and also to respect other religions and have good relations with 
them. Tolerance comes from our recognition of:- 
 Dignity of human beings. 
 Basic equality of all human beings 
 Universal human rights 
 Fundamental freedom of thought, conscience and belief, 

however levels of tolerance may be categorized as under:- 
 Among family members 
 Among community members 
 Among people believing in different religions 
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3. Teaching of the Holy Qur’an 

 Success of Islam lies in the fact that it lays stress on the 
improvement of individual character, socio-economic structure and 
political/govt setup to achieve welfare of human beings.  

 The Holy Qur’an is the preliminary source of 
guidance of Allah (SWT) and is believed to be the precise in its 
originality and authenticity. Let us take some guidance from the Holy 
Qur’an narrated about tolerance. 
 If we go through the Holy Qur’an, it reflects that Qur’an 
speaks about the basic dignity of all human beings. It accepts the 
basic right of an individual to have freedom of belief or religion. In 
the very beginning it says: 

يِن (  There is no compulsion in religion  )٥الَ ِإْكرَاَه ِيف الدِّ

  
 From the very beginning, Qur’an verifies that nobody can be 
compelled for his believes. History of Islam shows that not a single 
person was rendered to accept Islam. At another place it says:- 
 
 “For you is your way and for me, mine”. )٦(  َلُكْم ِديُنُكْم َوِيلَ ِدينِ  

Even permission for fighting is granted only to those who are being 
faced with cruelty. As the Holy Book guides:- 
 

 )٧أُِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَنـَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر (

 Permission (to take up arms) is hereby given to those who are 
attacked, because they have been wronged. Allah has power to grant 
them victory. 

It’s a fact of history that after the conquest of almost whole 
Arabia, no compulsion was there for the opponents of Islam to accept 
the new religion, i.e, Islam. They were free to go their own ways. 
Qur’an forbids Muslims even from attacking Gods of other religions 
even if they are false so as to avoid a similar reaction from the 
opposite side. The Holy Qur’an says:- 
 

 )٨َوالَ َتُسبُّواْ الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلِه فـََيُسبُّواْ الّلَه َعْدًوا ِبَغْريِ ِعْلٍم (
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 Those who worship others than Allah do not call them names 
because they will also, in enmity and unawareness start calling 
names of God/Allah  Politeness, kindness, decency, respect and logic 

are the tools of Muslims to attract the non-Muslims. Thus it directs :-  
 

 )٩ادُْع ِإِىل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن (

 Call them to the way of Allah with wisdom and decent advice 
and when you argue with them, do it in a decent way.  
 The Holy Qur’an teaches Muslims to be united and considers 
them responsible to retain it and avoid difference. 
 

يًعا َوالَ تـََفرَُّقو   )١٠ْا (َواْعَتِصُمواْ ِحبَْبِل الّلِه مجَِ

 And hold fast, all of you to the cord of Allah and separated 
not. 
At another place it says:- 
 

 )١١رِيَن (َوأَِطيُعواْ الّلَه َوَرُسوَلُه َوالَ تـََناَزُعواْ فـَتَـْفَشُلواْ َوَتْذَهَب رُِحيُكْم َواْصِربُواْ ِإنَّ الّلَه َمَع الصَّابِ 

 “And obey Allah and His messenger, and do not dispute with 
one another, lest you should lose courage and your resolve weakens. 
Have patience, Allah is with those that are patient. 

Islam is against any sectarianism. In the Holy Qur’an, 
Muslims are told about Bani-Israel and quoted there division both 
political and religious keeping in view the results from their 
experience, Muslims are advised:- 

 
 )١٢ِظيٌم (َوالَ َتُكونُواْ َكالَِّذيَن تـََفرَُّقواْ َواْختَـَلُفواْ ِمن بـَْعِد َما َجاءُهُم اْلبَـيـَِّناُت َوأُْولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب عَ 

 “And be not as those who separated and differed among 
themselves after there had come to them evidences. For them stern 
punishment is there 
Being a final and universal religion it invites all human being as:- 
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َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ الّلَه َوَال ُنْشرِ  نَـَنا َوبـَيـْ ا َك ِبِه َشْيًئا َوَال يـَتَِّخَذ بـَْعُضنَ ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوْا ِإَىل َكَلَمٍة َسَواء بـَيـْ

 )١٣بـَْعضاً أَْربَابًا مِّن ُدوِن الّلِه فَِإن تـََولَّْواْ فـَُقوُلواْ اْشَهُدواْ بِأَنَّا ُمْسِلُموَن(

 “Say thou, O people of the Book! Come to a word common to 
us and you, that was shall worship none save Allah, and that we shall 
not join aught with Him, and that none of us shall take others as 
Lords beside Allah; then if they turn away, say thou, ‘bear witness 
that we are Muslims’  
 Islam advises for security for all. The Holy Quran says:- 
 

 )١٤ َيْسَمَع َكَالَم الّلِه ُمثَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم الَّ يـَْعَلُموَن (َوِإْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحىتَّ 

 “And should any of the associates seek thy protection grant 
him protection that he may hear the word of Allah, and then let him 
reach his place of security. That is because they are a people who do 
not know. 
 

4. Teachings of the Holy Prophet (PBUH) 

 Hadith is second source of Islam. The Holy Prophet (PBUH) 
and his teachings are authority after the Holy Quran in Islam. In this 
connection, some events/examples from the life of the Holy Prophet 
(PBUH) are given:- 
 

a. Incident of Taif.  

After the death of Abu-Talib, the opposition at Mecca grew 
greater day by day and the enemies of Islam began to redouble their 
persecution. The Holy Prophet (PBUH) was then forced to turn his 
attention towards the next biggest city of Arabia: Ta’if. He traveled 
to Taif and invited its inhabitants towards Islam. But all the 
chieftains of the clan refused even to listen to the Holy Prophet and 
treated Him most contemptuously and rudely. When the Holy 
Prophet (PBUH) was leaving the town they told a gang of vagabonds 
to pelt him with stones. He was so much pelted that His whole body 
was covered with blood and His shoes were clogged to His feet. The 
Holy Prophet (PBUH) left the town in this woeful plight while 
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praying to Allah: “O Allah! To Thee I complain of the feebleness of 
my strength, of my lack of resourcefulness and my insignificance in 
the eyes of people. O, Most Merciful of all capable of showing 
mercy! Thou art the Lord of the weak and thou art my own Lord. To 
whom art thou entrusting me, to an unsympathetic foe who would 
sullenly frown at me, or to an alien to whom Thou hast given control 
over my affair? Not in the least do I care for anything except that I 
may have Thy protection for myself. In the light of Thy face do I 
seek shelter __ the light of which illumines the Heaven and dispels 
all sorts of darkness, and which controls all affairs in this world as 
well as in the Hereafter. May it never be that I should incur Thy 
wrath, or that Thou should be displeased with me. I must remove the 
cause of Thy displeasure till Thou art pleased. There is neither 
strength nor power but through Thee.” The Heavens were moved by 
the prayer and Jibrail appeared before the Holy Prophet (PBUH) 
greeting him with “Assalamu ‘alaikum” and said: 

“Allah knows all that has passed between You and these people. 
He has deputed an angel in charge of mountains to be at your 
command.” 

Saying this Jibrail ushered the angel before the Holy Prophet 
(PBUH). The angel greeted the Holy Prophet (PBUH) and said: 

“O Prophet of Allah!  I am at your service. If you wish, I can 
cause the mountains over looking this town on both sides to collide 
with each other, so that all the people therein would be crushed to 
death, or you may suggest any other punishment for them.” 
The merciful and noble Holy Prophet (PBUH) said: 

“Even if these people do not accept Islam, I do hope from 
Allah that there will be persons from among their progeny who 
would worship Allah and serve His cause.” 

 

b. Hijrat to Madinah.  

During the journey of hijrah to Madinah, the Holy Prophet 
(PBUH) and Abu Bakar (RA) were caught by Suraqah bin-Maalik, a 
stout and well-built man who was induced by the big reward of 
hundred camels. But when he came near the Holy Prophet (PBUH), 
his horse stumbled and he fell down. But he mounted again and 
continued his chase but the horse stumbled again. He did not give up 
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his chase and this time he took out his arrow aiming at the Holy 
Prophet (PBUH). The horse stumbled the third time and its feet went 
deep into the sand. The rider was thrown off his seat with force. His 
inner self forced him to give up his bad intention. Suraqah threw his 
arrows and went to the Holy Prophet (PBUH) begging him 
forgiveness. The merciful Prophet forgave him smiling and on 
Suraqah’s request the slave of Abu Bakr wrote a warrant of pardon 
on a piece of leather. (15). 
 

c. Madina Pact 

When the Holy Prophet (PBUH) settled down in Madina, He 
found there complete anarchy, the region having never known before 
either a State or a king to unite the tribes torn by internecine feuds. In 
just a few weeks, he succeeded in rallying all the inhabitants of the 
region, into order. He constituted a City-State, in which Muslims, 
Jews, pagan Arabs, and probably also a small number of Christians, 
all entered into a stately organism by means of a social contract. The 
constitutional law of this first “Muslim” State which was a 
confederacy as a sequence of the multiplicity of the population 
groups has come down to us in to, and we read therein not only the 
clause 25: “To Muslims their religion, and to Jews their religion,” or: 
“that there would be benevolence and justice,” but even the 
unexpected passage in the same clause 25: “The Jews ... are a 
community (in alliance) with according to Ibn Hisham and in the 
version of Abu Ubaid, a community (forming part) of the believers 
(i.e., Muslims).” 

The very fact that, at the time of the constitution of this City-
State, the autonomous Jewish villages acceded of their free will to 
the co federal State, and recognized Muhammad as their supreme 
political head, implies in our opinion that the non-Muslim subjects 
possessed the right of vote in the election of the head of the Muslim 
State, at least in as far as the political life of the country was 
concerned.  

Military defense was, according to the document in question, the 
duty of all elements of the population, including the Jews. This 
implies their participation in the consultation and in the execution of 
the plans adopted (16). 
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d. Personal Revenge.  

The Holy Prophet (PBUH) was invited by Jew family to 
dinner. He (PBUH) accepted this invitation in view of His soft nature 
and encouragement of the inviters. But, after taking the very first 
morsel, He (PBUH) stopped eating. The food was poisoned. On 
inquiring by him (PBUH), the Jews admitted that they had done so in 
order to know that if He (PBUH) was in fact the Messenger of Allah, 
the poison would not be effective; otherwise they would get rid of 
Him (PBUH). Name of the woman who poisoned the food was 
Zainab who was sister-in-law to Marhab – a famous and renowned 
Jew wrestler and who had been killed by the chief of the believers, 
Ali (RA). 

This was big incident, an intrigue which had been admitted and 
the culprit was there in front. But what punishment was awarded to 
her? Was she imprisoned? No, despite insistence of others, He 
(PBUH) spared her. He did not punish Zainab because to revenge for 
himself, He (PBUH) did not like” (17) 
 

e. Exemplary Forgiveness of the Enemies.  

After conquer of the Mecca, the Holy Prophet (PBUH) sent 
for ‘Uthman bin-Talha, who was the custodian of the keys of the 
Ka’bah, and who once refused Him to enter the Ka’bah and ill-
treated Him. Not only the Holy Prophet (PBUH) entrusted the keys 
to ‘Uthman bin Talha but also said, “If any person took the keys of 
Ka’bah from ‘Uthman bin Talha (or his descendents), he will be 
cruel.” 

The Quraish and their leaders were watching quietly in the 
compound of the Ka’bah. The Holy Prophet (PBUH) then addressed 
them: “O leaders of Mecca! What treatment do you expect of me this 
day?” They said,” You are a noble brother (to the young) and a 
gentle nephew (to the aged).” The Holy Prophet (PBUH), “I will 
treat you as Yusuf (Joseph) treated his brothers.  

 
 )١٨الَ تـَثْـَريَب َعَلْيُكُم اْليَـْوَم يـَْغِفُر الّلُه َلُكْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِمحَِني (
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“You are free from all fears today. May Allah forgive you? He is 
Forgiving, Merciful. 

When the Meccans heard this they could not believe at first. It 
touched the deepest cord of the human heart in the audience. He (the 
Holy Prophet (PBUH)) actually deserved the titles: “Best of 
Humanity”, “The pride of Mankind”, and “The Mercy for Nations.” 
Thus the Holy Prophet (PBUH) showed an exemplary forgiveness to 
his enemies. He and His followers had been persecuted and 
oppressed in Mecca for thirteen years. Their cruel persecution at last 
compelled the Muslims to migrate to Madinah. There were among 
them those who tried to murder the Holy Prophet (PBUH), There 
were also the one who had caused the death of His daughter, and the 
woman like Hind (wife of Abu Sufyan) who chewed the liver and the 
heart of His beloved uncle, Hamzah after he was martyred by her 
slave, Wahshi, in Uhud. But all these sins were readily forgiven and 
forgotten. The bitterest enemy of Islam was pardoned and every 
sympathy was shown to them. Never in the history was there another 
victor who showed such love and mercy for the fallen enemy. 
 
5. Religious in Tolerance and its Consequences 

Aim of the Islam is to create an ideal welfare state where 
there is no injustice, no hunger, no greed, no unemployment and all 
the people to enjoy peaceful and sound life. As the Holy Qur’an 
directs:- 

 
نَّاُهْم ِيف اْألَْرِض أَقَاُموا الصََّالَة َوآتـَُوا الزَّ  َكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعِن اْلُمنَكِر َولِلَِّه َعاِقَبُة اْألُُموِر الَِّذيَن ِإن مَّكَّ

)١٩( 

“Those who if we establish them in the land will establish the 
prayer and pay the poor-rate and command what is reputable and 
restrain what is disreputable.”  
  

Intolerance, bigotry, racial and injustice discrimination, 
prejudice are all obstructions in the creation of the society described 
above. Intolerance results in general disintegration of the society and 
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disastrous consequence. A brief account of these consequences is as 
follows. 
 

a Rise in Sectarianism.   

Intolerance leads to difference in opinion. Though difference 
is good, but intolerance leads the formation of groups in society. 
Islam is against any sect formations. As the Holy Quran says:- 

 
َمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اللََّه يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكرَ 

 )٢٠َعِليٌم َخِبٌري (

“Mankind! Verily We! We have created you of a male and a 
female, and We have made you nations and tribes that you might 
know one another. Verily the noblest of you with Allah is the most 
pious of you.   

Globally, intolerance leads to formation of different groups 
on the basis of religious, political and social differences. Examples 
can be viewed in case of Kashmir, Afghanistan, Middle East, Burma, 
Libya, Syria etc. 

 

b. Growth of Violence in Human Life.  

A Socio-economic, political and legal injustice prevails all 
over the World today. This all is done by a small group of people 
who want to dominate the world. Outcome of this situation can be 
seen in the form of violence and terrorism. 

Unfortunately, the root causes of the problem are not 
addressed rather such circumstances are freed to be retaliated with 
some degree of violence and force. 

This leads to a complete violence breeding environment 
conducive to all types of destruction.  

 
c. Social Injustice.  

Intolerance leads to social injustice in society the foundation 
of social system. This negligence leads to a violent group formation 



Concept of Tolerance in Islam for Promotion of Human Unity 11 

with the society. As the aim of these groups is to fight against the 
privileged closes of the society so they seek help of violence and 
extremism in all aspects of life social integrity. 

 

d. Disharmony Among and within Nation.  

Intolerance creates a situation of disbelief on the other people. 
Eventually, the individual becomes isolated and social contacts are 
broken. An unsafe and disharmonic situation arises in the society.  In 
present era, almost all societies of the world are facing this problem. 
Also, not a single country is having belief another country even 
neighbor.  

 

6. Human Unity and Present Era 

Progress and stability of a society and happiness of its people 
depends on the general welfare of people. Similarly, the harmful 
habits such as intolerance, bigotry, social and linguistic 
discrimination, prejudice, all are obstruction in the creation of an 
ideal society. In the world today, there are about 200 independent 
states who are the members of United Nations. But all these states 
are the victim of degenerating social system. As a result, there is 
great unrest, forced by the depination, and is expressed by violence 
and terrorism/extremism. It is inevitable that concrete steps should be 
taken in order to search out the root causes of this social unrest and 
removed immediately. 

As Religion is great force for peace and maintenance of Law 
and Order situation in the society. So, with the promotion of 
Religious teachings, the situation can be controlled. Keeping in view 
the prevailing irritation all across the globe, some steps are 
mentioned to promote human unity both at National and International 
level. Importance of tolerance cannot be ignored. It demands that 
every human being accepts other human beings as equal to himself 
and recognizes their rights. Broadly, tolerance can be subdivided into 
two categories. 
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a. Religious Tolerance 

Religious tolerance is one of the  significant elements responsible 
for human unity. Islam believes in equality of all men before Allah 
(SWT). All the religions bear equal importance and status in Islamic 
perspective. So, Islam teaches, to accept all the religious as a fact 
respect their beliefs and followers. The Holy Quran says:- 

 )٢١ْريِ ِعْلٍم (َوالَ َتُسبُّواْ الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلِه فـََيُسبُّواْ الّلَه َعْدًوا ِبغَ 

“And those who worship others than Allah, do not call them names 
because they will also, in enmity and unawareness, start calling 
names to Allah.”  
At another place, it says:- 
 

 )٢٢َىل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم (َوالّلُه َيْدُعو ِإَىل َداِر السََّالِم َويـَْهِدي َمن َيَشاء إِ 

“And Allah calls to the abode of peace, and guides whom so ever He 
will to the right path. 

Islam is a religion of peace and in the above mentioned verse 
it is clarified by Allah (SWT) Himself. Islam never allows fighting 
the non-believers just because of their belief. The Holy Quran says:- 

 
يِن وَملَْ ُخيْرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تـَبَـرُّوُهمْ  َوتـُْقِسُطوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ  َال يـَنـَْهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم ِيف الدِّ

 )٢٣اْلُمْقِسِطَني (

“Allah does not stop you from being kind and just to those who do 
not fight against you on account of religion and do not drive you out 
of your homes. Allah certainly loves (Protects) the equitable. 

Religious tolerance should be practiced both among the 
Muslims and the other non-believers. Quran says:- 

 
 )٢٤ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْجلَاِهِلَني (

Show forgiveness, enjoying justice and avoid the ignorant.   
   
In Surah Aldahar, it is clarified that welfare must be extended to all 
the needy people. 
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َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه َال نُرِيُد ِمنُكْم َجزَاء َوَال ُشُكورًا ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًاَويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى                                                        ِإمنَّ

)٢٥( 

 They give sustenance to the poor men, the orphan and the 
captive. We feed you for Allah sake only. We seek of you neither 
recompense nor thanks. 
In Surah, Al-Baqarah, Allah (SWT) clarifies or defines the 
conditions for a pious man:- 

ْن آَمَن بِالّلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب لَّْيَس اْلِربَّ أَن تـَُولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِربَّ مَ 

َوالسَّآئِِلَني َوِيف الرِّقَاِب َوأَقَاَم الصَّالَة  َوالنَِّبيَِّني َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكَني َواْبَن السَّبِيلِ 

ولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوأُولَِئَك َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدواْ َوالصَّابِرِيَن ِيف اْلَبْأَساء والضَّرَّاء َوِحَني اْلَبْأِس أُ 

  ُهُم اْلُمتـَُّقونَ 

 “Virtue is not in this that you turn your faces to the east and 
the west, but virtue is of him who believes in Allah and the Last Day 
and the angels and the Book and the prophets, and gives of his 
substance, for love of Him, to kindred and orphans and the needy and 
the wayfarer and the beggars and for redeeming necks; and 
establishes prayer and gives poor-rate and is of the performers of 
their promises when they have promised; and is of the patient in 
adversity and affliction and in time of violence;--these are they who 
have proved true, and these are they who are God-fearing.” (26) 
 
b. Social Tolerance 

A society in which rights and duties of an individual are 
assigned and given importance by the state machinery, and tolerant 
atmosphere prevails in the society. It not only provides a conducive 
environment for work but also provide stability and harmony to ever 
all socio-economic structure of the nation. To achieve all this, we 
must be unemotional, positive and realistic about life. The Holy 
Quran narrates:- 

 )٢٧( ُحْسناً َوأَِقيُمواْ الصَّالََة َوآُتواْ الزََّكاةَ َوُقوُلواْ لِلنَّاِس 

“And speak kindly to mankind and establish prayer and give the poor 
rate. 
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Abolishing the ineluctable inequalities based on race, colour 
of skin, language, birth place, Islam has proclaimed the superiority of 
individual based solely on Morality. The Holy Quran describes:- 

 
نَـُهَما فَِإن بـََغْت ِإْحَداُمهَا َعَلى اْألُْخَرى فـََقاتِ  ُلوا الَِّيت تـَْبِغي َحىتَّ تَِفيَء َوِإن َطائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني اقْـَتتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ

َا اْلُمْؤِمُنوَن  ِإَىل أَْمِر اللَّهِ  نَـُهَما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسُطوا ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطَني  ِإمنَّ ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا فَِإن فَاءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ

 )٢٨( بـَْنيَ َأَخَوْيُكْم َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ 

           

“If two parties of believers take up arms against each other, make 
peace between them. If either of them comets aggression against the 
other, fight against the aggressor till they submit to Allah’s judgment. 
When they submit, make peace between them in equity and justice; 
Allah loves the equitable. The faithful are but brethren; so affect 
reconciliation between your brethren and fear Allah that haply mercy 
may be shown to you.  
 

c. Mutual Cooperation:- 

In order to achieve the goal of welfare of human mankind, 
both at individual and community level, people and Govts should 
work mutually for creating a friendly environment. There would be 
no room for selfish, dishonest and troublesome people to detract the 
society from prayers. 

Cooperation might include exchange of scientific knowledge, 
commendable norms and values, economic and technological support 
etc. Education and health might prove an auspicious sector for co-
operation. In this connection, the Holy Book guides us:- 

 
 )٢٩(مثِْ َواْلُعْدَواِن َواتـَُّقواْ الّلَه ِإنَّ الّلَه َشِديُد اْلِعَقاِب َوتـََعاَونُواْ َعَلى اْلربِّ َوالتـَّْقَوى َوالَ تـََعاَونُواْ َعَلى اإلِ 

Help one another in what is good and pious, not in what is wicked 
and sinful and have fear of Allah for He is stern in retribution.      

 
Solution of Disputes Under Harmony and nderstanding:-  

In order to resolve political and religious differences, whether 
at individual, national or international level, it is necessary to opt for 
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a dialogue on constant basis. Just after the Migration (Hijrat), The 
Prophet (PBUH) agreed an accord (Madina Pact) with the Jews 
which is an excellent example of dialogue and co-existence. 

 

7. How to Live and Let Others Live? 

  As explained earlier, the entire world is at the stage of unrest, 
social injustice and intolerance has destroyed the system both at 
individual and community level. In such a situation, how it could be 
made possible to maintain peace and stability at global level? 

It is hoped that if all the people, irrespective of their belief, 
obey the rules and regulations of their own religion only, it is 
possible to create a peaceful and harmonized environment. It is so 
because, none of the religions teaches intolerance, blame of 
opponents religion etc. 
 In the light of aforementioned statement, the Last Sermon by 
The Holy Prophet (PBUH) we can easily extract guidance for us in 
the prevailing situation. Some relevant aspects from the historical 
manifesto are:- 

a. Verily all the rites and traditions of the ignorance period (Pre-
Islamic) are trampled under my foot.  

b. No Arab is superior to an “Ajami” and no Ajami has 
superiority over an Arab. You all are in the progeny of Adam and 
Adam was created out of dust. 

c. (You Must Know) that every Muslim is the brother of another 
Muslim.  

d. Do justice with your slaves. See that you give them to eat of 
what you eat and clothe them with what you cloth yourselves.  

e. “The revenge of all the bloods of ignorance period are treated 
as  cancelled; and just of all I cancel the blood of the Son of 
Rabiah bin al-Harith.”  

f. (O people) fear Allah while treatment with women. You have 
certain rights over them and they have rights over you.  
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g. (I warn you) your lives, your properties and your honour are 
as sacred to one another as this sacred Day, as this sacred Month and 
as this sacred city.  

h. Allah has given the rights of possession (as a result of the 
laws of inheritance). Therefore, there is no right of leaving a will in 
ancestral rights of inheritance (against the Islamic laws). The proper 
wedded life begetter a true son, adultery is subject to stonning and 
Allah shall not take him to task. Allah’s curse is on the person who 
claims a lineage other than that of his own father, and or the slave 
who relates himself to a person other than his own master. Without 
the consent of her husband, a wife has no right to give away any past 
of her husband’s property on wealth. The debt must be paid; the 
borrowed things must be returned; a guarantor must be responsible 
for the loss (30). 
 

8. Conclusion 

Whatever discussed so far reveals that:- 
a Islam is a religion chosen by Allah Almighty teaches its 
followers to be kind, noble, honest, loyal, merciful and cooperative 
not for themselves but also for their relatives, community and even 
with the people of other religion also. 
b Difference of opinion is not troublesome rather it’s a blessing. 
However according to divine teachings case of difference, everyone 
should be calm, tolerant and peaceful in his manners and behavior 
and all the controversies should be tackled through peaceful 
dialogue. 
c Non-Muslims should be treated in a well-mannered way as 
advised by the Holy Quran and Sunnah. They should be 
lured/attracted to Islam by our character, invitation, not by a forced 
action. 
d All the religion and their followers should be respected 
realizing that they are Ummah of the Holy Prophet (PBUH) but have 
not accepted His message. 
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ABSTRACT 
The present paper explores and introduces a manuscript on 
i‘jaz al-Qur’ān (inimitability of the Qur’ān) named Nūr al-
Īqān bi i‘jaz al-Qur’ān written by a profound South Asian 
Sindhi Scholar, Maulana Muhammad Ismā‘īl al-Ūdvī. The 
field of i‘jaz al-Qur’ān has been and is the field of interest 
of many Muslim as well as non-Muslim theologians and 
scholars. Many Muslim scholars of the Middle East and the 
West have written books and research papers from 
third/ninth Century up to present times. The main and 
significant reason for this is that the doctrine of i‘jaz al-
Qur’ān proves the prophecy of Prophet Muhammad peace 
be upon him. This paper argues that Shaikh al-Ūdvī is the 
first South Asian Sindhi Muslim Scholar, who wrote a 
separate treatise in Arabic on the doctrine of i‘jaz al-Qur’ān, 
which is not introduced properly in academic circles of the 
day. In this treatise, al-Ūdvī has advanced some new and 
original arguments to support the doctrine and the prophecy 
of Prophet Muhammad peace be upon him.   

  
     The author of this manuscript dealing with the i‘jāz al-Qur’ān 
(inimitability of the Qur’ān) is a Sindi, Southeast province of 
Modern day Pakistan, scholar Allāma Muhammad Ismā‘īl b. Allāma 
Nabī Bakhsh b. Ghulām Hussayn al-Ūdvī al-Sindī (d. 1390/1970). 
He came from a family that had close contacts with the intellectual 
and spiritual circles of the day (1). He was a profound exegete, 
traditionist (muhaddith), jurist (faqīh) and grand muftī of Sind, 

                                                           
 Associate Professor Shari’ah Int’l Islamic University Islamabad 
 Lecturer  Dept. Of Islamic Culture & Comparative Religion University of 
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Pakistan.  After the death of his spiritual master Maulānā Tāj 
Mahmūd Amrotī (d. 1347/1929), a leader and an activist of the 
Khilāfat Movement (2) during 1919-24, al-Ūdvī enjoyed high esteem 
and respect in the hierarchy of Amrotī’s reformist and da‘wa 
activities in Sind and played significant role in Sunnī Muslim 
community of Sind.(3)  

Significance of the Work 

    The i‘jāz al-Qur’an had been the subject of study by many Muslim 
theologians and scholars as attested by the fact that al-Rummānī, al-
Khattābī and al-Bāqillānī, al-Rāzī and al-Suyūtī, had discussed certain 
aspects of the i‘jāz in their treatises. (4) But, they all had focused 
mainly on linguistic style of the Qur’an, whereas al-Ūdvī has adopted 
entirely a different approach to this field. He advanced new aspects of 
the i‘jāz al-Qur’an, which, according to him, is the result of his lifelong 
deep thinking and reflection on the Qur’an. Contrary to the classical 
and medieval authors, al-Ūdvī mainly focuses on the contents of the 
Qur’an as compared to its style. In this regard, he advances fourteen 
arguments to prove the i’jaz of the Qur’an as follows: 

Qur’an’s teachings are based on reason and logic 

The reports of the Qur’an pertaining to the unseen 

Qur’an’s religious teachings are in complete agreement with human 
nature 

Qur’an’s depiction of stories of past nations in a way that contains 
wisdom and lessons 

Qur’an’s unveiling of the secrets pertaining to natural sciences 
discovered in modern times 

Qur’an’s inclusion of clear (muhkamāt) and allegorical (mutashābihāt) 
verses 

Qur’ān’s classification of its commandment into different categories 
such as obligatory (fard), optional (nadb), prohibited (haram) and 
disliked (makrūh) 

Qur’ān’s commandments are easy to practice 
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Qur’ān’s inclusion of spiritual and material dimensions 

Qur’ān’s preservation from loss and corruption 

Qur’ān’s security from contradiction and inconsistency 

Super-human eloquence and rhetoric  

Its curious influence upon human hearts and minds 

Qur’ān’s evidence upon its truth is from within itself 

This presentation of the argument is probably the first of its kind in the 
subject especially in South Asian Islam. No other Muslim scholar in 
South Asian region in particular and Middle East in general seems to 
have discussed the subject focussing on the contents of the Qur’an in so 
coherent and systematic manner, and the treatise appears to be the first 
novel attempt dealing with the i‘jāz from contents point of view. 

The importance of this treatise, introduced here for the first time, lies in 
the fact that it is the only Arabic treaties to be found in South Asian 
literature dealing exclusively with the subject of i‘jāz, which forms 
significant and important doctrine in Islam. The central argument of 
al-Ūdvī in defence of the i‘jāz is based on the concept of 
unletteredness or unschooledness (ummiyya) of the Prophet 
Muhammad. The second argument is that i‘jāz of the Qur’ān has 
countless aspects; however, al-Ūdvī demonstrated it mainly through 
the contents of the Qur’ān, as mentioned above, although he did not 
overlooked its style.                                                                                                              

The treatise, however, is not a complete work on the subject 
of i‘jāz dealing with the nature and principles of the i‘jāz, although 
the reader may well form an idea about al-Ūdvī’s conception of the 
nature of the i‘jāz since he referred to the Ash‘arites School’s 
doctrine in some places. The treatise is in the main a work on the use 
of Qur’ānic contents to prove its i‘jāz. It was written originally as an 
apologia for the supremacy of the Qur’an over all other religious 
scriptures, however, it also represents to prove its divine origin.       

The significance of the treatise, therefore, lies not so much in 
the detailed matters it discusses, although they could reasonably 
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have had their influence on Muslim scholars if it had been 
published, as in the comprehensive view of the whole subject of the 
i‘jāz. The originality of the treatise lies in its new departure in the 
study of i‘jāz. Therefore, following pages are devoted to introduce 
this unexplored work on i‘jāz written in South Asia.  

Description of the MS                       

The present manuscript of Nūr al-Īqān Fī I‘jāz al-Qur’an 
(light of faith in inimitability of the Qur’an), is the only extant 
manuscript, and was first preserved in the library of Shāh Walī 
Allāh Oriental College, Mansura, Sind, entry number C. N. 9903. 
Then, this manuscript was transferred by the administration of the 
college to the Museum of Idāra Ta‘mīr-e-Millat, Mansūra, Sind, 
having no entry, as a result of nationalization done by Zulfiqar Ali 
Bhutto, the then Prime Minister in 1973. This could be seen on folio 
1, where two readable stamps of both institutions appear. It contains 
301 folios of 15 lines each with approximately 15 words in each line 
in two small books. The first book contains 186 folios and the other 
contains 114 folios. This manuscript was sold and remained under 
the study of number of scholars as shown by the prices and 
signatures, which appear on f. 1 of the second volume, and for the 
last time, by Professor Sayyid Muhammad Salīm during 1960s. (5) 
Several explanations and meanings of words, in different languages 
including, Persian, Urdu and Sindhi, have been added in margins. 
There are in the text occasional repetitions, sometimes one or two 
words and some times more than that up to five words. Some 
mistakes have been corrected, by a number, in the margins and some 
places by omitting and writing beside them. The manuscript is 
written on thick white paper in good naskh script in black in one 
hand with headings and sub-headings written in the same format and 
marked by a line above, and at some places written in a large format 
without mark. Three words on f. 3 and one word on f. 6 are over 
inked, which, with little attention, could be read. The several edges 
are also affected. This MS is partially vocalized particularly those 
words that could be read either way. The title of the work appears on 
f. 2, where the scribe mentions that it is his property in nasta‘līq 
script as follows:  
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  د بقلم خوددهقاني طالب العلم أحقر العباالمملوكه مسكين 

  نور اإليقان في إعجاز القرآن

  عودوي ثم الشكارفوريالمصنف هذا الكتاب موالنا محمد إسماعيل صاحب 

  دهقاني طالب العلمالوكاتب هذا الكتاب 

  وكاتبه رميم في التراب         يلوح الخط في القرطاس دهرا

  العبد نورمحمد

There are many scribal errors. The text begins: 

  الحمد هللا العزيز العليم، منزل الذكر الحكيم، بسم اهللا الرحمن الرحيم

The text ends on f. 299 as follows: 

فال شك أنهم أخس  (كذا) ن العلم حياة الدنيا وزخارفها وهم عن اآلخرة غافلينفمن كان مبلغهم م

  ألمور األخروية المستعدين لهاوأدون من الذين لهم علم بما سوی الحياة الدنيوية من الروحانيات وبا

Underneath that the scribe, al-Dahqānī gives the date of its finishing 
as follows:  

مد ظله  –ي باسم ذبيح اهللا العصر والزمان أعني أستاذي وموالقد تم هذا الكتاب المستطاب لعالمة 

لذي العلم في تاريخ عشرين من الشهر ايد دهقاني طالب  (كذا) عودوي ثم الشكارفوري منال -علينا

) عن  هـ۱٣٧٠من سنة ثالث عشر مائة وخمسة وسبعون ( ةالكتاب المبين بالدالئل المتين فيه نزل

 ١٩٥٥ ويطابق هذا التاريخ -صلی اهللا تعالی عليه وعلی عترته أجمعين - خاتم النبيين هجرة النبي األمي

.٢. ٥ 

  دهقاني طالب العلمالأنا العاجز 

At the end on f. 300 the author gives the certificate of reading out of 
this work to him by al-Dahqānī as follows: 
 

  !بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا وحده والصالة والسالم علی من ال نبي بعده، أما بعد

فاضل المختار بين األقران نور محمد فقد قرأ علي كتاب "إعجاز القرآن" الذي من تأليفاتي المولوي ال 

حوالي سنة خمس وسبعين وثالث مائة بعد األلف وأجزته ـ رقاه اهللا تعالی إلی غاية ما يتمناه  ـ الدهقاني

  أن يرويه عني وغيره من تأليفاتي، واهللا سبحانه هو المولی.

عفي عنه ما كان  -شكارفوريكتبه بيده العاجز الفقير إلی اهللا الغني الجليل محمد إسماعيل العودوي ال

  - منه

The f. 1 and 301 contain matter irrelevant to the text. On f. 187, 
there are some signatures, in different hands by the people, who 
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borrowed it to study, or owned it including al-Dahqānī, the scribe 
and original owner, Abdullah Khushk al-Sindī, Qurbān Alī Bugtī. A 
note, in margin, by the scribe on f. 172 reveals that the MS under 
discussion was copied from the MS of the author, which is not 
extant. On the whole, the manuscript is in good condition, with only 
a few places, where ink smudges make reading difficult. 
 

Identity of the author of the MS 

The authorship of this treatise can be established by two 
ways. First, internal evidence which can be shown through f. 2, as 
mentioned above. In addition, its authorship can also be seen from 
the forward of the author f.5. Second, the authorship of this treatise 
has never been disputed in biographical references on al-Ūdvī, 
which provides a sufficient proof that it is an authentic work of al-
Ūdvī. Its authorship is first mentioned by Professor Amīnullāh al- 
‘Alavī (b. 1362/1943) in his biographical article on al-Ūdvī. Al- 
‘Alavī has retired as a professor of Arabic language and literature 
and as a principal of Government C and S Degree College, 
Shikārpur, Sind in 2003. It is reported that he has close contacts with 
al-Ūdvī and is one of the participants in his lectures and religious 
sermons in Shikārpur. This implies that al- ‘Alavī was well 
acquainted with the works of al-Ūdvī. Moreover, al- ‘Alavī belongs 
to the circle of Sindī ‘Ulama’ and a knowledgeable person about 
Sindī scholars and their lives and works. His testimony is therefore 
quite weighty. Other references to this treatise are also found in 
other biographical material on al-Ūdvī. (6)  

Title of the treatise 

The title Nūr al-Īqān Fī I‘jāz al-Qur’an of the MS can also 
be shown in two ways. First, it is clearly mentioned on f. 2, as 
mentioned above. Second, all the biographers of al-Ūdvī have 
mentioned same title.            

The scribe: Identity and Dating            

The MS bears on ff. 2, 299, 300 the name of its scribe, Nūr 
Muhammad al-Dahqānī, a famous student of the author, who is well 
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known to the biographers of al-Ūdvī.(7) The MS also bears on ff. 199 
and 300 the date of its finishing, 20/ 9/ 1375- 2/5 1955. However, no 
one has mentioned the date of starting scribing present MS from the 
original MS of the author, which is not extant. The certificate by the 
author, al-Ūdvī, on f. 300 bears witness that the scribe, al-Dahqānī 
read it out to the author during 1957 AH, although the place is not 
mentioned.  

Orthography 

The scribe’s orthography is generally good and clear, but he 
seems to have paid little attention to diacritical points, grammatical 
rules, recognized orthographic forms and peculiarities, 
orthographical idiosyncrasies diagonal stroke at some letters, hence, 
he has made several mistakes which are listed below:  

S. No. Page Error Correct 

 إصالحات صطالحاتا 5 1

 اجلليلة اجللية 5 2

 أمعنت انعمت 6 3

 أفمن كان علی افمن علی 7 4

 وعد وعند 15 5

 باملدينة باملدية 17 6

 �ذه �ذ 20 7

 لتفسدن لتفسدون 21 8

 منهم من منهم 22 9

 فضاهی فضاهو 25 10

 اخرتعه اخرتع ه 26 11

 القطارات القطرات 27 12

 لعاملا الغامل 27 13

 املسمی املسي 28 14

 ملن مل ار من 28 15

 تعديل تعذيل 29 16

 تستحكم تسحكم 30 17



Introducing an unexplored South Asian Treatise on I‘jāz al-Qur’an 

 
 

25

 يولد يود 30 18

 هذه هذ 30 19

 أن عن 31 20

 منهم مـــهم 31 21

 بإنكاح بالنكاح 32 22

 ذكر وأنثی ذكرين أنثی 33 23

 لتلك لتك 34 24

 واآلخرون واالخريون 34 25

 ءالبال الباء 38 26

 فانسلخ فاسخ 40 27

 العقائد العقائدة 41 28

 رأيت رئيت 42 29

 التشريعية التشريعة 43 30

 مياشي مباشي 44 31

 األحيان احيان 44 32

 قراءة قراءه 45 33

 كل واحد كلواحد 49 34

 التحقيق احملقيق 51 35

 يسري يسر 52 36

 الكبري االكبري 59 37

 متعددة بتعددة 60 38

 باملرأة باملرءة 62 39

 جزاء جزا 66 40

 سيقع سقع 67 41

 املوجود املوجو 67 42

 وجدت وحدت 73 43

 العجيبة العجيــة 73 44

 املودة املوة 81 45

 كتاب كتا 83 46
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 دين د ـــــن 83 47

 حمرفة حمرقة 85 48

 كابا قابا 86 49

 معجزة جمزة 86 50

 عصمته عصته 87 51

 باالعتناق قباالعنا 87 52

 تنوع طنوع 92 53

 أبدعوا ابدءوا 93 54

 أفانني أنانني 99 55

 إليه اليه 109 56

 احلسنی االحسنی 114 57

 أكثرهم اكثر 115 58

 لرمحته الرمحته 121 59

 مرمي مر 122 60

 احلذر من العدو احلذر 122 61

 باللغة الفصيحة بالغة الفصيحة 126 62

 علیٰ  عليّ  136 63

 أكمل اكلمل 138 64

 تعظيمه تعضيمه 139 65

 تربؤها تربءها 139 66

 السبل السبيل 140 67

 بالصدوف بايصدوف 140 68

 يلقبون يقلبون 143 69

 هاتني هذين 143 70

 تؤذن تؤذ 144 71

 تكون تكو 144 72

 غري غر 145 73

 تغيري تغري 147 74

 صحيحيهما صححهما 148 75
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 سّوئهت تسّوءه 148 76

 تأمله تؤمله 148 77

 حسب حسبت 151 78

 كاحلياة كاحلا 155 79

 قامت قامة 156 80

 تؤول تؤل 158 81

 نتائجها نتانئجها 164 82

 أوعد اوحد 166 83

 حرم من األطعمة حرم األطعمة 169 84

 شعبة شبعة 169 85

 بوعظ بوعط 172 86

 فطري فطرئ 172 87

ـــهما 172 88  بينهما بيـ

 املتزوجون التمزجون 173 89

 وأن تصلحوا وتصلحوا 174 90

 الفحشاء الفحشا 174 91

 وغريها وغري 177 92

 ختتلف ختلف 177 93

 املتكفل املتكلفل 177 94

 حتكموا حتلموا 178 95

 للتقوی ان اهللا 178 96

للتقوی واتقوا اهللا ان 

 اهللا

 خلوا خال 179 97

 برتك بتزك 181 98

 فليأكل فياكل 181 99

 رجس رجم 182 100

 يايها الذين اطيعوا اهللا 185 101

منوا آيايها الذين 

 أطيعوا اهللا

 خضعوا خضوا 190 102
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 الضمري الظمري 190 103

 األوصاف الصفاف 202 104

 واإلنزال واالنزل 204 105

 ر�م بذنبهم فسـوــــٰـها ر�م فسوــٰـها 206 106

 شديد رشد 214 107

 احلادية عشرة احلادي عشرة 216 108

 فعشقها فقشقها 219 109

 تربئه تربءه 222 110

 بكاء بكاوا 222 111

 أوالد اوال 224 112

 تعبانا تعبان 226 113

 غريي غــــري 229 114

 سكن وسكن 235 115

 ينبغي يبغي 235 116

 لفظية لفظي 238 117

 جعلهما جلعهما 240 118

 املنازهة هةاملنزا 246 119

 تدل تل 260 120

 فينبغي فيبغي 261 121

 للمقوين للمتقني 262 122

 ونشاهد ونشان 263 123

 الطبية الطيبة 264 124

 تستحوذ تسحوذ 266 125

 كل واحد كلواحد 267 126

 بينهما بني مها 279 127

 التعاطف التعافف 281 128

 رزانة رازنة 282 129

 بدی بدا 283 130

 يف مهاوي فيمهاوي 285 131
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 احملاربة احملارة 288 132

 

     The preceding list of errors clearly shows that the scribe seems 
not to have been careful in his scribing. Besides this, the scribe 
wrongly repeats sentences, even up to half page. (8) He also makes 
mistakes in citing verses and references from the Qur’an in a few 
places. (9) Furthermore, he is also guilty of wrong pagination as he 
disordered the pages from one place to another (10) as well as in 
numbering of sub-headings. (11) It seems necessary to note that 
several corrections have been made in the text. It is likely that the 
corrections were made by the scribe himself, as the style of the 
writing is similar to the text. He uses few methods of correction. 
When a word or words are definitely additional, he simply strikes 
them out. (12) Sometimes he crosses out the incorrect words and 
makes corrections beside them, (13) while at others in the margins.(14) 
In such cases, the scribe uses numbers in the margins. On f. 165, 
half of page is blank. There are significant grammatical errors in the 
MS, as mentioned in the list above, and since only one copy of the 
work is extant it seems impossible to say whether the incorrect 
grammar is to be attributed to al-Ūdvī, or to the scribe.  

Conclusion 

Careful study of history of the doctrine of i‘jaz al-Qur’ān shows that 
form third/ninth century up to thirteenth/nineteenth century the 
interest of Muslim theologians and scholars has been to mainly 
focus on the linguistic beauty and stylistic miracle of the Qur’an. al-
Rummānī, al-Khattābī and al-Bāqillānī, al-Rāzī, al-Suyūtī and al-
Rafi‘ī are clear examples of showing miraculous nature of the 
Qur’an through rhetoric and style of the Qur’an. Al-Udvi adopted a 
different line of argumentation in his treatise. Al-Udvi mainly 
focused on the contents of the Qur’an rather than words of the 
Qur’an to prove rationally the prophecy of Prophet Muhammad 
peace be upon him. This is a new and original line of argumentation 
in the field of i‘jaz al-Qur’ān. 
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Editorial 
 

Certainly, research articles have great relation with the 
people associated the education such as teachers, researchers and 
students, etc. Through these articles, new innovations come to light 
which are not only beneficial for them, but they also play an 
important role in delivering these precious resources to others. That 
is why today in the modern world of research, these articles have 
become a necessity for every University. Higher Education 
Commission (HEC) of Pakistan has set certain standards to evaluate 
the universities’ performance; these research magazines possess key 
position in this regard.  
 

With the blessing of Allah Almighty, National University of 
Modern Languages has the honor that it has been publishing 
research magazines since long. These magazines have received 
recognition from Higher Education Commission which enhances the 
educational quality of the university significantly.  
 

In this connection, faculty members of the Department of 
Islamic Studies, NUML had intention since long that a research 
magazine be published by the Department. The undersigned 
presented this proposal to the honorable Director General, NUML 
which he is blessed with great acceptance by him. Allah may bless 
him (Ameen). 
 

Numerous research articles received were analyzed and 
certain articles were selected to be published in Al-Baseera. These 
articles being published in Al-Baseera are actually the result of 
incessant efforts of the scholars working in different fields of life. 
This tri-lingual bunch would be the solution of modern challenges as 
well as it would play pivotal role in providing guidelines to the 
researcher and common readers in the field of research (Insha Allah).  
 

Current issue of Al-Baseera has been compiled according to 
the directions and guidelines of the Rector and Director General, 
NUML. I would like to pay special thanks to respectable Rector 
NUML, DG NUML, Dr. Zia-ul-Haq, Brig (R) Dr. Fazal-e-Rabbi 
and all members of Editorial Committee. I am also thankful to all 
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References should be made according to the following 
guidelines: 

i) References should be made as Endnotes.  

ii) While giving references, Chicago Manual Style should 
be adopted.  

iii) For similar references at multiple locations, traditional 
style of abbreviations can be used. 

iv) Quranic verses Article in the written should be 
presented in Arabic script. 

v) All Ahadiths should be briefly interpreted. 

vi) All-known figures mentioned in the article must be 
briefly introduced and in this regard references from 
books should also be provided.  

 

 
 
 



(iv) 
 

 

Necessary directions regarding articles: 

General Points: 
1. Article should be composed on one side of A4 paper. It should not 

be more than 30 pages. Be careful regarding font size.  

a. For main-headings, font size: 18,  

b. For sub-heading, font size: 16  and  

c. For matter, font size: 14 
2. The article should have not been published anywhere else.  
3. The article should be in accordance with the research principles 

and should be on a new topic. Moreover, the article should be 
adorned with the references of basic sources and should not be 
infringed. 

4. It is necessary to take care of secret and rules of writing & 
spelling.  

5. Three hard copies and one soft copy is required. 
6. Article may be written in the Urdu, English or Arabic languages. 
7. It is necessary to avoid from errors and omissions.  

Directions for Writing & Editing 
Thesis should contain the following 

 

1. Abstract  

It should contain summary regarding research objective, 
methodology, distinctive characteristics and conclusion. 
Abstract should be written in English language.    
 

2. Introduction  

Introduction about the article should be precisely and 
briefly presented.  

 
3. Keywords  

Authors are required to include five key words.  

4. Conclusion  

Conclusion should be presented in a logical sequence.  

 
5. Discussion 

In this part of the article, author would present his views 
and research in detail. 
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“Al-Baseera” is a magazine purely affiliated with Islamic Sciences 
and Arts, which is of greater importance for the world of 
knowledge and research. Editorial policy regarding articles to be 
published in the magazine is as under:  
Articles should be relevant and around the topics such as Uloom 
Al-Quran, Uloom Al-Hadith, Ilm-w-Usool-e-Fiqh, Comparative 
Religions, Ilm Al-Kalam and Sufiism, Philosophy, Science, 
Literature, Economics, Sociology, Political, Cultural, etc. Similarly, 
introduction & comments on Muslim Personalities and Islamic 
Books.      

* “Al-Baseera” shall be published twice a year (in June & December)   

* Research articles will be forwarded for peer review to two 
nominated referees, one National and other Foreign, after 
approval of the Director General. 

* Copyright laws shall be applied in accordance with the HEC’s laws. 

* Decision of the Editorial Board regarding publishing article will be 
the final.  

* Editorial Committee reserves the rights of necessary amendments, 
cancellation and abstract in the articles sent. 

* Editor shall inform the writers with the opinion of the analysts and 
to make necessary changes.  

* All research articles  published in “Al-Baseera” express the view 
points of their authors. So every article is the sole responsibility of 
the writer whilst Editorial Committee has no responsibility in this 
regard. 

* Articles once sent to “Al-Baseera” shall not be returned in both the 
case, published or not published.    
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